
 

НА ВНИМАНИЕТО НА МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТИ И 

ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИ 
 

 

Уважаеми Колеги, 

 

Във връзка с писмо на д-р Христо Вълчанов, Изпълнителен Директор на 

БАБХ, Ви уведомявам за  становището на Българска агенция по безопасност на 

храните относно необходимостта работещите в аптеките, които предлагат 

хранителни добавки, диетични храни за специални медицински цели и храни за 

кърмачета и малки деца да притежават лични здравни книжки: 

             „Всяко работещо лице в обект за производство, преработка и/или 

дистрибуция на храни, вкл. хранителни добавки, диетични храни за 

специални медицински цели и храни за кърмачета и малки деца, попада в 

приложното поле на чл.12 от Закон за храните и подлежи на периодични 

медицински прегледи“.  

По силата на разпоредбата на чл. 12 от Закона за храните изискването за 

извършване на предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания 

се разпростира и по отношение на лица, работещи в обекти за производство, 

преработка и/или дистрибуция на храни. Като се вземе предвид определението на 

понятието „дистрибуция на храни“ (§ 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на 

Закона за храните), а именно, че „дистрибуция на храни“ е всеки етап на 

разпространение на храни, като съхранение, транспортиране, търговия, внос и 

износ на храни, предлагането на хранителни добавки, диетични храни за 

специални медицински цели, храни за кърмачета и преходни храни се явява етап 

на разпространение на храни по смисъла на § 1, т. 6, следователно лицата, които 

извършват тази търговия подлежат на извършване на предварителни и 

периодични медицински прегледи и изследвания по реда на Наредба № 15 от 2006 

г. 

В заключение, всяко лице, работещо в обект за производство, преработка 

и/или дистрибуция на храни подлежи на предварителни и периодични 

медицински прегледи по реда на Наредба № 15 от 2006 г. по силата на чл. 12 от 

Закона за храните, независимо, че дистрибуцията на храни не е част от законовата 

делегация по чл. 34, ал. 3 от Закона за здравето, съответно от предметния обхват 

на Наредба № 15 от 2006 г. 

 

 
 


