
Конспект по дисциплината 

”Организация на дейността и поддържане на работната среда в 
козметичен кабинет” 

1.Държавен здравен контрол – организация, структура. Дейности по опазване на здравето. 
Регионални здравни инспекции (РЗИ). 
2.Основни принципи на добрата производствена практика в медицинската козметика. 
3. Изисквания към козметичните продукти ( Наредба № 36 от 30.11.2005 г. ) 
4. Позиция на Европейския парламент относно козметичните продукти. 
5. Хигиенни изисквания за салони предлагащи услуги: фризьорство, козметика, маникюр / 
педикюр (Наредба № 15 от 2010 г.).  
6. Трудово - медицински проблеми в медицинската козметика. 
7. Влияние на околната и социалната среда върху здравето на човека. 
8.  Въведение и основни понятия в епидемиологията на  инфекциозните заболявания-
причинители, източници на инфекция, механизми, пътища и фактори на предаване. 
Класификация на заразните заболявания. 
9. Основни профилактични и противоепидемични мерки. 
10. Епидемиологична характеристика на ентерално предавани (хепатит А и хепатит Е) и  
парентерално предавани хепатитни вируси –(хепатит В, хепатит С и хепатит Д) и риска в 
козметичните салони.  
11.  Епидемиологична характеристика на човешкия имунодефицитен вирус (ХИВ/СПИН) 
и риска в козметичните салони. 
12. Епидемиологична характеристика на инфекции предавани с въздушно-капков аерозол 
(Грип) и воден аерозол (Легионелоза) и риска в козметичните салони. 
13. Епидемиологична характеристика на инфекции предавани по механизма на външните 
покривки (стафилококови, стрептококови и херпесвирусни инфекции) и риска в 
козметичните салони. 
14. Почистване, дезинфекция и стерилизация в козметичните салони- основни понятия, 
методи и средства. 
15. Обекти, подлежащи на почистване, дезинфекция и стерилизация в козметичните 
салони. 
 
Основна литература  и информационни ресурси за подготовката:  

1. Хигиена и екология за студенти, обучавани в Медицински колеж, под редакцията на  
проф. П. Гацева, лакс бук, 2015 г.. 
2. Ръководство по Дезинфекция и стерилизация,  под редакцията на   доц.Л. Агелов, “ИК-

БАП”, 2006 г. 
3.Епидемиология на инфекциозните заболявания. Учебник за студенти по медицина и 

специализиращи лекари. Под редакцията на проф. Н. Рибарова. София, 2011. 
Издателство”Симелпрес”.   
4. Ръководство за практически упражнения по епидемиология на инфекциозните болести, 

Мед. издателство “Райков” Пловдив, 2008г., под редакцията на  Й. Стоилова  
 



 Основни нормативни документи, могат да бъдат намерени на следните интернет 
адреси:  
-Устройствен правилник на Регионалните Здравни Инспекции. (В сила от 
18.01.2011 г. Издаден от Министерството на здравеопазването,Обн. ДВ. бр.6 от18 Януари 
2011г., изм. ДВ. бр.31 от 15 Април 2011 г.) 
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/04/08/ustroystven-pravilnik-rzi_15-04-
2011.pdf 
 
- Наредба No36 от 30 ноември 2005 г. за изискванията към козметичните продукти  
(Обн. ДВ. бр.101 от 16 декември 2005 г., изм. ДВ. бр.53 от 12 юли 2011г.) 
http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/04/17/naredba36-ot-30-11-2005g-
kozmetichni-produkti.pdf 
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