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УВАЖАЕМИ КОЛЕГА,
В Министерство на здравеопазването се получи писмо от Върховна административна

прокуратура (ВАЛ), с което се възлага на органите на Комисията за защита на потребителите (К3П) и
Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКО3) да извършат
съвместна проверка в СПА центровете и солариумите на територията на цялата страна. Цитираните
обекти представляват "обекти с обществено предназначение" съгласно § 1, т. 9, буква "е" от
Допълнителната разпоредба на Закона за здравето (3З).

В цитираните обекти се извършват специфични дейности, които представляват услуги съобразно
§ 13, т. 14 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите (З3П).

Съгласно писмото на ВАП КЗП следва 'да извърши проверка по отношение спазването на
изискванията на чл. 83, чл. 94, чл. 192, чл. 192А, ал. I от Закона за защита на потребителите (З3П).
Необходимо е РИО КОЗ да извършат проверки в тези обекти съобразено с разпоредбите на чл. 19 от
Закона за здравето (З3) и чл. 6 от Наредба NQ36 за условията и реда за упражняване на държавен здравен
контрол.

Съгласно писмото на ВАП в СПА центрове и соларни студия се извършват .лсинезитерапевтични
и рехабилитационни манипулации", които "не са безопасни и се отразяват пряко на здравето на лицата
ползващи услугите".

В разговор с главния директор на Главна дирекция "Контрол на пазара" към КЗП беше уточнено
всяка институция да извърши самостоятелно проверките.

Във връзка с гореизложеното даваме следните указания за провеждане на проверките:
1. В СПА центровете на територията на съответната област, вкл. и такива, функциониращи към

други обекти с обществено предназначение (козметични салони, хотели и др.) по отношение на:
- наличие на регистрация в РИОКОЗ съгласно чл. 36 на Закона за здравето;
- какъв вид масажи се извършват в СПА центровете и определят ли са те като.лечебни масажи" ;

- каква професионално-образователна квалификация имат лицата, извършващи услугата
"масаж";

- спазване на изискванията по отношение използваните козметични продукти за професионална
употреба, в случай, че такива се използват при извършването на процедурите в СПА центровете.

П. В солариумите:
1. Проверка относно наличие на регистрация в РИОКОЗ, съгласно чл. 36 на 3акона за здравето.
2. При проверката следва да се изиска Техническата документация за апаратурата.

Документацията трябва да съдържа най-малко:
- инструкция за работа с апарата;
- договор/гаранция за техническо обслужване;
- документ за съответствие с Европейските и международни норми IEC/EN/.
При смяна на някоя от т. нар. "пури", излъчващи УВ лъчи, те трябва да са с гаранция от фирмата,

която ги доставя, че е изключено късовълновото под 280 нанометъра излъчване. Ако фирмата няма
такава гаранция, тогава би трябвало да се изиска техническа спецификация на лампите.



Обръщаме Ви внимание, че е необходимо е да се инспектират и обектите, които не са изпълнили
задължението си по чл. 36 от ЗЗ да уведомят съответната РИОКОЗ при откриване на обекта.

С оглед да подпомогнем здравните инспектори при извършване на проверката Ви даваме
следната информация, с която разполагаме:

1. В законодателството не са изрично регламентирани изисквания по отношение на
квалификация на лицата, извършващи услугите в СПА центровете и солариумите.

Професията .лсииезитерапевт" не е медицинска специалност. Кинезитерапевти се обучават в
Националната спортна академия, Технически университет - Русе и Югозападен университет -
Благоевград.

В чл. 3 на Наредба N~ 4 за професионалната компетентност на лицата, завършили висше
образование по специалността .лсинезитерапия" (ДВ бр. 37/2006 г.) е посочено, че .лсинезитералевтите
осъществяват дейност в лечебните заведения от националната система на здравеопазването под
методичното ръководство на лекар - специалист по физикална и рехабилитационна медицина".

В обекти, които не са лечебни заведения кинезитерапевтите могат да извършват масаж -
класически и спортен.

Обучение по специалностите рехабилитатор и масажист се извършва в медицински колеж
(образователна степен "професионален бакалавър").

Когато се установи, че в СПА центровете процедурата "масаж" се извършва от лица без
професионална квалификация, следва да се издадат предписания масажите да се извършват от лица,
които имат съответната квалификация с оглед да не се допуска възникване на риск за човешкото здраве.

2. В солариумите се извършват процедури с апаратура, излъчваща УВ лъчи от определен спектър
- А и В. Те не трябва да излъчват "С" лъчи Т.е. да облъчват с дължина на вълната под 280 нанометра
(лъчите от спектъра А и В са полезни за организма, а С лъчите се дискутират като един от факторите за
развитие на карцином на кожата). .

Облъчването на тялото от УВ лъчи става по определени схеми, които са дадени в техническата
характеристика на апарата. Схемите са съобразени с цвета на кожата. От там е и съображението за
продължителността на процедурите и задължителната почивка от 24 до 48 часа между първата и втората
процедура, Обозначени са и необходимия брой процедури.

В случаите, когато се установи, че липсва техническа документация за дадена апараура, се дава
предписание за преустановяване извършването на дейността до представяне на документацията.

След приключване на проверката информирайте писмено МЗ за резултатите от нея, като
отразите констатираните нарушения, предприетите конкретни действия за отстраняване на
закононарушенията и за санкциониране на виновните лица. Информацията трябва да съдържа следното:

1. Брой проверени обекти
2. Брой извършени проверки
3. Брой констатирани нарушения
4. Предприети мерки:
- дадени предписания
- съставени актове
- издадени заповеди за преустановяване дейността
5. Какви и колко специалисти извършват услугата "масаж" - в СПА-центровете:
- кинезитерапевти бр.
- рехабилитатори бр.
- масажисти бр.
Към информацията приложете копия от всички издадени от Вас документи в хода на проверката

(предписания, актове, заповеди).
В срок до 14.04.2010 г. изпратете информацията в МЗ и на ел. адрес: ekitilova@mh.government.bg
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