
СПРАВКА 

за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане на проект на Наредба за условията  и реда за сертифициране 

на „балнеолечебен (медикъл СПА) център, „СПА център“, „уелнес център“ и „таласотерапевтичен център“ 

 Организация/потребител Бележки и предложения Приети/неприети Мотиви 

Вх. № Т-92-00-

673/29.07.2019 г. 
Проф. д-р Николай Данчев, дм 

Декан на Фармацевтичен 

факултет при МУ-София 

1. Допълване в т. V „Изисквания към 

професионалната и езикова квалификация на 

персонала“ от Приложение № 2 със следния 

текст: Управител на СПА център може да е лице 

с висше образование по професионално 

направление „Медицина“, „Фармация“ за 

образователно-квалификационна степен 

„магистър“, „Обществено здраве“, „Здравни 

грижи“, „Туризъм“ и „Спорт“, езикова 

квалификация – 1 чужд език, и най-малко 3 

години опит в областта на предоставяне на 

услуги, насочени към здравето и/или красотата 

на човешкото тяло. 

2. Допълване на т. V „Изисквания към 

професионалната и езиковата квалификация 

на персонала“ от Приложение № 3 със следния 

текст: Управител на уелнес център може да бъде 

лице с висше образование по професионално 

направление „Медицина“, „Фармация“ за 

образователно-квалификационна степен 

„магистър“, „Обществено здраве“, „Здравни 

грижи“, „Туризъм“ и „Спорт“, „Администрация 

и управление“, „Икономика“ или „Право“, 

езикова квалификация – 1 чужд език, и най-малко 

3 години опит в областта на предоставянето на 

услуги, насочени към здравето и/или красотата 

на човешкото тяло и към възстановяване и 

Приема се 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приема се 

 



подобряване на психо-физическото и 

емоционалното състояние на личността. 

 

Мотиви:  

Допълването на изискванията към 

професионалната квалификация на управителите 

на СПА и Уелнес центрове, чрез добавяне на 

„Фармация“ за образователно-квалификационна 

степен „магистър“ като висше образование по 

професионално направление, е препоръчително 

и удачно, с оглед следните обстоятелства: 

1.Магистър-фармацевтите са медицински 

специалисти по смисъла на § 1б, т. 5 от Закона за 

здравето. В това качество магистър-

фармацевтите са лица с необходимите познания, 

насочени към здравето, красотата и грижата за 

състоянието на човешкото тяло, както лицата, 

които притежават висше образование по някое от 

гореизброените професионални направления. 

2.Промяната би допринесла за оптимизиране 

качеството на услугите, обект на Проекта, и би 

представила както качествено обслужване, 

осигурено от квалифициран медицински 

персонал, на лицата, които се ползват от услугите 

на СПА и Уелнес центрове, така и допълнителна 

възможност за професионална реализация на 

магистър-фармацевтите. 

3.Магъстър-фармацевтите са медицински 

специалисти и се обучават във висши 

медицински учебни заведения заедно с лекари и 

лекари по дентална медицина, където изучават 

дисциплини, свързани с грижата за здравето, 

профилактиката и благополучието на хората. 



Преподавателите по част от дисциплините са 

едни и същи за медицинските специалисти-

лекари, дентални лекари, магистър-фармацевти. 

Също така магистър-фармацевтите са 

специалистите по лекарства, лекарствени 

взаимодействия, изучават лечебните и 

благотворните свойства на различните 

продукти/билки, етерични масла, кремове и др./, 

които се предлагат и в СПА и Уелнес центровете. 

Професионалната им реализация е свързана с 

предоставянето на услуги за пациенти/клиенти, 

което ги прави най-достъпните медицински 

специалисти и отговаря  на заложеното 

изискване за опит в областта на предоставянето 

на услуги за здравето и красотата на хората. 

Магистър-фармацевтите притежават 

управленски опит като управители на аптеки, 

ръководители на клинични проучвания, 

мениджъри във фармацевтични компании и др. 

Образованието, квалификацията, 

продължаващото обучение, което е 

задължително за магистър-фармацевтите, 

знанията, уменията, опитът в предоставянето на 

услуги за здравето, управленския опит ги правят 

подходящи за управители на СПА и Уелнес 

центрове. 
Вх. № Т-62-00-
42/25.07.2019 г. 

Проф. Илко Гетов, дф 

Председател на УС на БФС 

 

1. Допълване на т. V „Изисквания към 

професионалната и езиковата квалификация 

на персонала“ от Приложение № 2: след 

думите „управител на СПА център може да бъде 

лице с висше образование по професионално 

направление „Медицина“ да се добави думата 

„Фармация“ 

Приема се 

 

 

 

 

 

 

 



2. Допълване на т. V „Изисквания към 

професионалната и езиковата квалификация 

на персонала“ от Приложение № 3: след 

думите „управител на уелнес център може да 

бъде лице с висше образование по 

професионално направление „Медицина“ да се 

прибави думата „Фармация“ 

 

Мотиви: 

Допълването на изискванията към 

професионалната квалификация на управителите 

на СПА и Уелнес центрове чрез добавянето на 

професионално направление „Фармация“ за 

образователно-квалификационна степен 

„магистър“ ще осигури равнопоставеност на 

магистър-фармацевтите, с оглед следните 

обстоятелства: 

1. Магистър-фармацевтите са медицински 

специалисти по смисъла на  § 1б, т.5 от Закона за 

здравното осигуряване, т. е. лица, упражняващи 

медицинска професия в съответствие с чл. 183, 

ал. 1 от Закона за здравето. В това си качество 

магистър-фармацевтите са лица с необходимите 

познания и опит в сферата на здравеопазването и 

областта на предоставянето на услуги, насочени 

към здравето, красотата и грижата за състоянието 

на човешкото тяло, както лицата, които 

притежават висше образование по някое време от 

гореизброените професионални направления. 

2. Промяната би допринесла за оптимизиране 

качеството на услугите, обект на Проекта, и би 

допринесла както качествено обслужване, 

осигурено от квалифициран медицински 

Приема се 



персонал, на лицата, които се ползват от услугите 

на СПА и Уелнес центрове, така и допълнителна 

възможност за професионална реализация на 

магистър-фармацевтите. 

3.Магистър-фармацевтите от медицински учебни 

заведения заедно с лекари и лекари по дентална 

медицина, където изучават дисциплини, 

свързани с грижата за здравето, профилактиката 

и благополучието на хората. Преподавателите по 

част от дисциплините са едни и същи за 

медицинските специалисти-лекари, дентални 

лекари, магистър-фармацевти. В допълнение, 

магистър-фармацевтите са специалисти по 

лекарства, лекарствени взаимодействия, 

изучават лечебни и благотворни свойства на 

различните продукти /билки, етерични масла, 

кремове и др./, които се предлагат и в СПА и 

Уелнес центрове. Професионалната им 

реализация е свързана с предоставянето на 

услуги за пациенти /клиенти, което ги прави най-

достъпните медицински специалисти и отговаря 

на заложеното изискване за опит в областта на 

предоставянето на услуги за здравето и красотата 

на хората. Магистър-фармацевтите притежават 

управленски опит като управители на аптеки, 

ръководители на клиничните проучвания, 

мениджъри във фармацевтичните компании и др. 

Високите професионални управленски качества, 

опит и умения на магистър-фармацевтите в 

предоставянето на услуги за здравето, ги правят 

подходящи кадри за управители на СПА и 

Уелнес центрове. Това би донесло за повече 

възможности за развитието на медицински и 



здравен туризъм у нас, както и би повишило 

качеството на предоставяните услуги в сектора. 

4. Празнотата и пропускането на ПН „Фармация“ 

в цитираните разпоредби на проекта на 

наредбата създават предпоставки за 

неравноправно третиране на магистър-

фармацевтите спрямо останалите медицински 

специалисти /лекари, помощник-фармацевти, 

медицински сестри и др./, при упражняване на 

професията като медицински специалист. 

 

Вх. № Т-92-00-
661/24.07.2019 
г. 

Красимир Гечев Колев-

магистър-фармацевт, 

Председател на УС на РФК, гр. 

Хасково 

1. Допълване на т. V „Изисквания към 
професионалната и езиковата квалификация 
на персонала“ от Приложение № 2 със 
следния текст: 

Управител на СПА център може да бъде лице с 
висше образование по професионално 

направление ”Медицина", “Фармация" за 
образователно-квалификационна степен 
”магистър", Обществено здраве", “Здравни 
грижи“, ”Туризъм" и Спорт“, езикова 
квалификация — 1 чужд език, и най-малко З 
години опит в областта на предоставяне на 
услуги, насочени към здравето или красотата на 
човешкото тяло. 

 

 

2. Допълване на т. V „Изисквания към 
професионалната и езиковата квалификация 
на персонала“ от Приложение № З със 
следния текст: 

Управител на уелнес център може да бъде лице с 
висше образование по професионално 

Приема се 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приема се 

 



направление “Медицина" “Фармация" за 
образователно-квалификационна степен 
“магистър" Обществено здраве", “Здравни 
грижи" “Туризъм” и Спорт“, „Администрация и 
управление“, „Икономика" или „Право, езикова 
квалификация 1 чужд език, и най-малко З години 
опит в областта на предоставянето на услуги, 
насочени към здравето и/или красотата на 
човешкото тяло и към възстановяване и 
подобряване на психофизическото и 
емоционалното състояние на личността. 

Мотиви: 

Допълването на изискванията към 
професионалната квалификация на управителите 
на СПА и Уелнес центрове чрез добавянето на 
”Фармация” за образователно -квалификационна 
степен “магистър” като висше образование по 
професионално направление, е препоръчително 
и удачно, с оглед следните обстоятелства: 

1.Магистър-фармацевтите са медицински 
специалисти по смисъла на параграф 16, т. 5 от 
Закона за здравното осигуряване, т.е лица, 
упражняващи медицинска професия в 
съответствие с чл. 183, ал. 1 от Закона за 
здравето. В това си качество магистър-
фармацевтите са лица с необходимите познания 
и опит в сферата на здравеопазването и областта 
на предоставянето на услуги, насочени към 
здравето, красотата и грижата за състоянието на 
човешкото тяло, капо лицата, които притежават 
висше образование по някое от гореизброените 
професионални направления. 



2.Промяната би допринесла за оптимизиране 
качеството на услугите, обект на Проекта, и би 
предоставила като качествено обслужване, 
осигурено от квалифициран медицински 
персонал, на лицата, които се ползват от 
услугите на СПА и Уелнес центрове, така и 
допълнителна възможност за професионална 
реализация на магистър фармацевтите.  

3.Магистър-фармацевтите са Медицински 
специалисти и се обучават във висши 
Медицински учебни заведения заедно с лекари и 
лекари по дентална медицина, които изучават 
дисциплини, свързани с грижата за здравето, 
профилактиката и благополучието на хората. 
Преподавателите по част от дисциплините са 
едни и същи за медицинските специалисти - 
лекари, дентални лекари, магистър-фармацевти. 
Също така магистър фармацевтите са 
специалистите по лекарства, лекарствени 
взаимодействия, изучават лечебните и 
благотворни свойства на различните продукти 
билки, етерични масла, кремове и др., които се 
предлагат и в СПА и Уелнес центровете. 
Професионалната им реализация е свързана с 
предоставянето на услуги за пациенти/клиенти, 
което ги прави най-достъпните Медицински 
специалисти и отговаря на заложеното изискване 
за опит в областта на предоставянето на услуги 
за здравето и красотата на хората. Магистър 
фармацевтите притежават управленски опит 
като управители на аптеки, ръководители на 
клинични проучвания, мениджъри във 
фармацевтични компании и др. Считаме, че 
образованието, квалификацията, 
продължаващото обучение, което е 



задължително за магистър-фармацевтите, 
знанията, уменията, опит в предоставянето на 
услуги за здравето, управленският опит ги правят 
подходящи за управители на СПА и Уелнес 
центрове. Това би донесло повече възможности 
за развитието на медицинския и здравен туризъм 
у нас, което би повишило качеството на 
предоставяните услуги в сектора. 

Вх. Т-26-Н-
18/207.2019 г. 

Инж. Любозар Фратев, 

изпълнителен директор на 

„НОВИЗ“ АД 
 

1.Да се впише като изискване за спа-центрове 

наличието на спа-капсула — апарат съчетаващ 

технологии като: инфрачервено нагряване, 

вибрационен масаж, парна баня, виши душове, 

арома-терапия и/или вана-джакузи с тангентор. 

Спа капсулите са вече наложена технология, 

позната и доказана като въздействие с множество 

преимущества като: здравословен- синергичен 

ефект от процедурите и практични- пестене на 

пространство и осигуряване на лично 

индивидуално пространство за клиентите. 

Необходимо е тяхното изрично записване в 

уредбата както това на тангенторните вани. 

 

2.В областта на Уелнес терминологията, следва 

да се направи ясно разграничаване между СПА и 

Уелнес като задължителните водни процедури, 

следва да се отнасят само за СПА абревиатурите, 

а Уелнес центровете следва да предлагат други 

техники, масажи, технологии, но не и 

задължително да имат водни процедури. 

Тук могат да се предложат кислородни терапии, 

солни стаи, инфраред кабини, процедури за 

въздействие чрез светлина- соларни апарати и 

Не се приема, като 

задължително 

изискване 
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Създаването на 

задължение за 

притежаване на Спа 

капсула е не 

приемливо. 

Извършването на 

Спа не следва да бъде 

ограничавано от  

използването на 

конкретна 

технология.  

 

 

 

Дефинициите са 

определени в т. 45 и 

т. 47 от 

Допълнителните 

разпоредби на Закона 

за туризма 

 

 

 

 

 



други, които осигуряват на клиентите отмора, 

спокойно и релаксиращо преживяване. 

 

З. Предлагаме да се коригира т. 4 от Приложение 

№ 5, а именно: Инфраред сауна: затопля се с 

инфрачервени излъчватели, температурата е по-

ниска (40 - 55°С),  а влажността по-висока 

 

4.Предлагаме да се коригира т. 13 от Приложение 

№ 5, а именно: Солна стая: парна—баня; 

помещение, изградено от каменна сол и 

разновидности, и оборудвано с халогенератор, 

създаващ терапевтичен микроклимат близък до 

този в солните пещери. Температурата в 

помещението е от 40 до 45 ос. 

 

5.Предлагаме да се добави като т. 15 в 

Приложение № 5 — Спа-капсула — съоръжение 

за индивидуално ползване, съчетаващо 

инфрачервено нагряване, вибрационен масаж, 

парна баня, виши-душове, арома-терапия и/или 

вана-джакузи с тангентор. 

 

 

Приема се 
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Не се приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Създаването на 

задължение за 

притежаване на Спа 

капсула е не 

приемливо. 

Извършването на 

Спа не следва да бъде 

ограничавано от  

използването на 

конкретна 

технология.  

 

 

 

 

 

 
 



Писмо с рег. № 
04-25-11 от 
22.07.2019 г. 

Магистър-фармацевт Венелин 

Сапунаров, Председател на 

УС на Регионална 

фармацевтична колегия 

София-Столична 

1. Допълване на т. V „Изисквания към 
професионалната и езиковата квалификация 
на персонала“ от Приложение № 2 със 
следния текст: 

Управител на СПА център може да бъде лице с 
висше образование по професионално 
направление „Медицина“, „Фармация“ за 
образователно-квалификационна степен 
„магистър“, „Обществено здраве“, „Здравни 
грижи“, „Туризъм“ и „Спорт“, езикова 
квалификация – 1 чужд език, и най-малко 3 
години опит в областта на предоставяне на 
услуги, насочени към здравето и/или красотата 
на човешкото тяло. 

 

2. Допълване на т. V „Изисквания към 
професионалната и езиковата квалификация 
на персонала“ от Приложение № З със 
следния текст: 

Управител на уелнес център може да бъде лице с 
висше образование по професионално 
направление „Медицина“, „Фармация“ за 
образователно-квалификационна степен 
„магистър“, „Обществено здраве“, „Здравни 
грижи“, „Туризъм“ и „Спорт“, „Администрация 
и управление“, „Икономика“ или „Право“, 
езикова квалификация – 1 чужд език, и най-
малко 3 години опит в областта на предоставяне 
на услуги, насочени към здравето и/или 
красотата на човешкото тяло и към 
възстановяване и подобряване на психо-
физическото и емоционалното състояние на 
личността. 

Приема се 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приема се 

 



Мотиви: 

Считаме, че допълването на изискванията към 
професионалната квалификация на управителите 
на СПА и Уелнес центрове чрез добавянето на 
професионално направление „Фармация“ за 
образователно-квалификационна степен 
„магистър” като висше образование по 
професионално направление, е препоръчително 
и удачно, с оглед следните обстоятелства: 

1.Магистър-фармацевтите са медицински 
специалисти по смисъла на параграф 16, т. 5 от 
Закона за здравното осигуряване, т.е лица, 
упражняващи медицинска професия в 
съответствие с чл. 183, ал. 1 от Закона за 
здравето. В това си качество магистър-
фармацевтите са лица с необходимите познания 
и опит в сферата на здравеопазването и областта 
на предоставянето на услуги, насочени към 
здравето, красотата и грижата за състоянието на 
човешкото тяло, капо лицата, които притежават 
висше образование по някое от гореизброените 
професионални направления. 

2.Смятаме, че промяната би допринесла за 
оптимизиране качеството на услугите, обект на 
Проекта, и би предоставила като качествено 
обслужване, осигурено от квалифициран 
медицински персонал, на лицата, които се 
ползват от услугите на СПА и Уелнес центрове, 
така и допълнителна възможност за 
професионална реализация на магистър 
фармацевтите.  

3.Магистър-фармацевтите са медицински 
специалисти и се обучават във висши 



медицински учебни заведения заедно с лекари и 
лекари по дентална медицина, които изучават 
дисциплини, свързани с грижата за здравето, 
профилактиката и благополучието на хората. 
Преподавателите по част от дисциплините са 
едни и същи за медицинските специалисти - 
лекари, дентални лекари, магистър-фармацевти. 
В допълнение, магистър-фармацевтите са 
специалистите по лекарства, лекарствени 
взаимодействия, изучават лечебните и 
благотворни свойства на различните продукти 
/билки, етерични масла, кремове и др./, които се 
предлагат и в СПА и Уелнес центровете. 
Професионалната им реализация е свързана с 
предоставянето на услуги за пациенти/клиенти, 
което ги прави най-достъпните медицински 
специалисти и отговаря на заложеното изискване 
за опит в областта на предоставянето на услуги 
за здравето и красотата на хората. Магистър-
фармацевтите притежават управленски опит 
като управители на аптеки, ръководители на 
клинични проучвания, мениджъри във 
фармацевтични компании и др. Считаме, че 
образованието, квалификацията, знанията, 
уменията, опитът в предоставянето на услуги за 
здравето, управленският опит ги прави 
подходящи кадри за управители на СПА и 
Уелнес центрове. Това би донесло повече 
възможности за развитието на медицинския и 
здравен туризъм у нас, което би повишило 
качеството на предоставяните услуги в сектора. 

Считаме, че въвеждането на предложената от нас 
промяна няма да наложи разходване на 
допълнителни финансови ресурси.  



Писмо с рег. № 
04-25-11 от 
24.07.2019 г. 

Проф. Илко Гетов, дф 

Председател на УС на 

Български фармацевтичен 

съюз 

1. Допълване на т. V „Изисквания към 
професионалната и езиковата квалификация 
на персонала“ от Приложение № 2: 

След думите „управител на СПА център може да 
бъде лице с висше образование по 
професионално направление „Медицина“, да се 
добави думата „Фармация“. 

 

2. Допълване на т. V „Изисквания към 
професионалната и езиковата квалификация 
на персонала“ от Приложение № З: 

След думите „управител на уелнес център може 
да бъде лице с висше образование по 
професионално направление „Медицина“  да се 
прибави думата „Фармация“. 

Мотиви: 

Считаме, че допълването на изискванията към 
професионалната квалификация на управителите 
на СПА и Уелнес центрове чрез добавянето на 
професионално направление „Фармация“ за 
образователно-квалификационна степен 
„магистър”, ще осигури равнопоставеност на 
магистър-фармацевтите, с оглед следните 
обстоятелства: 

1.Магистър-фармацевтите са медицински 
специалисти по смисъла на параграф 16, т. 5 от 
Закона за здравното осигуряване, т.е лица, 
упражняващи медицинска професия в 
съответствие с чл. 183, ал. 1 от Закона за 
здравето. В това си качество магистър-
фармацевтите са лица с необходимите познания 
и опит в сферата на здравеопазването и областта 
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на предоставянето на услуги, насочени към 
здравето, красотата и грижата за състоянието на 
човешкото тяло, капо лицата, които притежават 
висше образование по някое от гореизброените 
професионални направления. 

2.Промяната би допринесла за оптимизиране 
качеството на услугите, обект на Проекта, и би 
предоставила като качествено обслужване, 
осигурено от квалифициран медицински 
персонал, на лицата, които се ползват от 
услугите на СПА и Уелнес центрове, така и 
допълнителна възможност за професионална 
реализация на магистър фармацевтите.  

3.Магистър-фармацевтите са медицински 
специалисти и се обучават във висши 
медицински учебни заведения заедно с лекари и 
лекари по дентална медицина, които изучават 
дисциплини, свързани с грижата за здравето, 
профилактиката и благополучието на хората. 
Преподавателите по част от дисциплините са 
едни и същи за медицинските специалисти - 
лекари, дентални лекари, магистър-фармацевти. 
В допълнение, магистър-фармацевтите са 
специалистите по лекарства, лекарствени 
взаимодействия, изучават лечебните и 
благотворни свойства на различните продукти 
/билки, етерични масла, кремове и др./, които се 
предлагат и в СПА и Уелнес центровете. 
Професионалната им реализация е свързана с 
предоставянето на услуги за пациенти/клиенти, 
което ги прави най-достъпните медицински 
специалисти и отговаря на заложеното изискване 
за опит в областта на предоставянето на услуги 
за здравето и красотата на хората. Магистър-



фармацевтите притежават управленски опит 
като управители на аптеки, ръководители на 
клинични проучвания, мениджъри във 
фармацевтични компании и др. Считаме, че 
високите професионални управленски качества, 
опит и умения на магистър-фармацевтите в 
предоставянето на услуги за здравето, ги прави 
подходящи кадри за управители на СПА и 
Уелнес центрове. Това би донесло повече 
възможности за развитието на медицинския и 
здравен туризъм у нас, което би повишило 
качеството на предоставяните услуги в сектора. 

4. Празнотата и пропускането на ПН „Фармация“ 
в цитираните разпоредби на проекта на наредба 
създават предпоставки за неравнопоставено 
третиране на магистър-фармацевтите спрямо 
останалите медицински специалисти (лекари, 
помощник-фармацевти, медицински сестри и 
т.н.), при упражняване на професията като 
медицински специалист. 

В заключение, БФС смята, че предложената 
промяна няма да наложи разходване на 
допълнителни финансови ресурси и ще осигури 
равнопоставеност на магистър-фармацевтите 
заедно с останалите медицински специалисти в 
областта на медицинския и здравен туризъм. 

Писмо с рег. № 
04-25-11 от 
25.07.2019 г. 

маг. фарм. Василка Гюрева, 

Председател на Регионална 

фармацевтична колегия - 

Пловдив 

Управителният съвет на РФК Пловдив изразява 

подкрепата си към становището на РФК София-

Столична. 

Приема се  

 


