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ПРОГРАМА ЗА ЛЕКЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНАТА  

„ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВНИЯ РИСК В МЕДИЦИНСКАТА КОЗМЕТИКА” за 

специалност „МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА” 

І курс, зимен семестър на академичната 2022/2023 година 

 
№ ТЕМА АКАД. 

ЧАСОВЕ 

ДАТА 

1. Държавен здравен контрол – организация, структура. 

Дейности по опазване на здравето. Регионална здравна 

инспекция (РЗИ). 

 

1 ч 

 

28.10.2022 

2. Здравни изисквания към козметичните продукти. Регламент 

на европейския парламент и на съвета относно козметичните 

продукти. Основни принципи на добрата производствена 

практика в медицинската козметика. 

 

1 ч 

 

28.10.2022 

3. Влияние на околната среда върху здравето на човека – 

питейни води и води за къпане, атмосферно и шумово 

замърсяване в градската среда. 

 

2 ч 

 

28.10.2022 

4. Влияние на околната среда върху здравето на човека – 

градоустройствени фактори и жилищна среда.  

1 ч 28.10.2022 

5. Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ). 

Изисквания към инструктажа, ползването на лични предпазни 

средства и задължителните медицински прегледи на 

работещите. 

 

1 ч 

 

4.11.2022 

6. Трудово-медицински проблеми в медицинската козметика – 

работоспособност, умора, преумора. Режим на труд и почивка. 

Професионален стрес. 

 

1 ч 

 

4.11.2022 

7. Трудово-медицински проблеми в медицинската козметика – 

микроклиматичен комплекс. 

 

1 ч 

 

4.11.2022 
8. Трудово-медицински проблеми в медицинската козметика – 

фактори на трудовия процес, ергономични, физични и 

химични фактори. 

2 ч 4.11.2022 

9. Хигиенни изисквания към бръснарските, фризьорските и 

козметичните салони. Хигиенни изисквания към закритите 

спортни обекти. Изисквания към устройството и 

експлоатацията на обществените сауни. 

 

2 ч 

 

11.11.2022 

10. Лична хигиена, здравна култура и поведение. Хигиенни 

изисквания към облеклото и обувките.  

    1 ч 11.11.2022 

11. Основи на здравословното и диетично хранене. Оценка на 

хранителен статус и прием. 

2 ч 11.11.2022 

Общо  15 часа  

 
Изготвил: Доц. д-р Ангел Джамбов, дм, дмн 

Одобрил: Доц. д-р Станислава Харизанова, дм, Ръководител на Катедра по хигиена 

Програмата е приета на КС с Протокол 10/13.09.2022 г. 


