
ЛИТЕРАТУРНА САМОПОДГОТОВКА 
за длъжност „Инспектор“, отдел „Държавен  здравен контрол“                                                         

дирекция „Обществено здраве“ 

 

  
1. Закон за здравето (Обн. ДВ. бр. 70/2004 г.)   

2. Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен  

здравен контрол (Обн. ДВ. бр. 63/2009 г.)   

3. Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен 

регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни 

инспекции (Обн. ДВ. бр. 28/2005 г.)  

4. Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини (Обн. ДВ. бр. 15 /200 7 г.)  

5. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции  

6. Закон за държавния служител (Обн. ДВ. бр. 67/99 г.)   

7. Закон за администрацията (Обн. ДВ. бр. 130/98 г.)  

8. Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови 

цели (Обн. ДВ. бр 30/2001 г.)   

9. Наредба № 15 от 16 август 1996 г. за хигиенните изисквания към устройството и 

експлоатацията на обекти за временно настаняване (Обн. ДВ. бр. 75/1996 г.)   

10. Наредба № 15 от 21 август 1987 г. за хигиенните изисквания за бръснарските, 

фризьорските и козметични салони (Обн. ДВ. бр. 77/1987 г.)   

11. Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в  

детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните 

обекти, предприятията, които произвеждат и;ли търгуват с храни, бръснарските, 

фризьорските и козметичните салони (Обн. ДВ. бр.57/2006 г.)   

12. Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка (Обн. ДВ. бр. 82/1975 

г.)   

13. Наредба № 6 за хигиенните норми и изисквания към устройството и експлоатацията на 

обществените сауни (Обн. ДВ. бр. 69/1993 г.)   

14. Наредба № 12 за здравните изисквания към обществените перални (Обн. ДВ. бр. 98 / 2018  

г.)   

15. Наредба № 2 за здравните изисквания към гробищните паркове (гробища) и погребването 

и пренасянето на покойници (Обн. ДВ. бр. 36 / 2011  г.)   

16. Наредба № 9 за пределнодопустимити нива на електромагнитни полета в населени 

територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващите обекти (Обн. ДВ. бр. 

35/1991 г.)   

 

 

 


