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ОТНОСНО: проект на Постановление на Министерския съвет за структурни
промени в системата на здравеопазването.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

На основание чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, внасям за разглеждане проект

на

Постановление на

Министерския съвет за структурни промени в системата на здравеопазването.
С проекта на постановление се предлага преобразуване на Националния център по
наркомании (НЦН) чрез вливане в Националния център по обществено здраве и анализи
(НЦОЗА).
Към настоящия момент Националният център по наркомании към министъра на
здравеопазването осъществява функции по координация и методическо ръководство на
дейностите, свързани с превенция на злоупотребата с наркотични вещества, с намаляване
на здравните щети и рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от
наркотични вещества; специализиран контрол на лечебната дейност; научно-методическа,

научно-приложна и информационна дейност, специализирано обучение, международно
сътрудничество и обмен на информация и технологии. Подобни координационни и
методически функции в областта на намаляването на търсенето на наркотици и
програмите за лечение на лица, зависими от наркотични вещества има и специализираната
дирекция „Промоция на здраве, профилактика на болести и зависимости“ в Министерство
на здравеопазването. Това води до дублиране на част от функциите и отговорности между
Министерство на здравеопазването и Националния център по наркомании.
Към настоящия момент щатната численост на Националния център по наркомании
е 20 бройки, от които 5 бройки обща администрация. От тези бройки 18 са заети и 2 са
вакантни. Извършеният анализ показа, че не е оправдано отделното административно и
икономическо обслужване на персонал с посочената численост.
От друга страна, анализите на дейността на второстепенните разпоредители с
бюджет към министъра на здравеопазването показват, че щатната численост на
Националната експертна лекарска комисия не е достатъчна за ефективното осъществяване
на възложените й контролно-методически, експертни и консултативни функции, а в
Държавна психиатрична болница – с. Церова Кория съществуващия недостиг на щатна
численост от 2016 г. затруднява работата както на медицинския, така и немедицинския
персонал.
Поради това, с проекта на постановление се предлага в резултат на
преобразуването на НЦН към НЦОЗА да премине част от персонала на НЦН, а именно
само този, необходим за осъществяване на специфичните функции на центъра (13
бройки), а с останалите да се увеличи щатната численост на НЕЛК (с 5 бройки), което ще
обезпечи осъществяването на възложените й контролно-методически, експертни и
консултативни функции, и на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании
и алкохолизъм (с 2 бройки), като целта е запазването на функциониращия към момента в
това лечебно заведение лабораторен комплекс.
Предлага се също така и увеличаване на щатната численост на Държавна
психиатрична болница – с. Церова Кория с пет щатни бройки за сметка на щатната
численост на закрити щатни бройки в системата на Домовете за медико-социални грижи
за деца. В Държавна психиатрична болница – с. Церова Кория от 2016 г. до момента
съществува недостиг на щатна численост, за обезпечаването на дейностите свързани с
лечението на пациенти с психични проблеми. Щатната численост е заложена на
исторически принцип и към момента не отговоря на медицински стандарт „Психиатрия“.
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Целите и очакваните резултати от приемането на предложените структурни
промени в системата на здравеопазването са:
- оптимизиране на персонала и щатната численост на второстепенните
разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването – НЦН, НЦОЗА, НЕЛК,
ДБЛНА и ДПБ- Церова Кория;
- избягване на дублирането на функции на Министерството на здравеопазването и
НЦН;
- по-ефективното осъществяване на възложените функции на НЕЛК, ДПБЛНА и
ДПБ – с. Церова Кория.
С предложения проект се изпълнява политиката на правителството за създаване на
добре работещи администрации и ясно дефиниране на техните функции и отговорности.
Разчетът на средствата по показател „Персонал“ ще бъде в рамките на утвърдените
със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година средства
за същия показател по бюджета на Министерство на здравеопазването.
Предложеният проект на акт няма да доведе до въздействие върху държавния
бюджет, поради което е изготвена и приложена финансова обосновка, съгласно чл. 35, ал.
1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация.
Проектът на постановление не съдържа разпоредби, транспониращи актове на
Европейския съюз, поради което не се налага по него да бъде изготвена справка за
съответствие с правото на Европейския съюз.
Проектът на постановление, заедно с доклада, извършената предварителна
частична оценка на въздействието и становището на дирекция „Модернизация на
администрацията“ на Министерския съвет, е публикуван за обществено обсъждане на
Портала за обществени консултации и на интернет страницата на МЗ, в съответствие с
разпоредбите на чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове и чл. 85, ал. 1 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, за срок от
30 дни.
Проектът на постановление е съгласуван в съответствие с чл. 32, ал. 1 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация с
останалите министри. Получените становища, заедно със справката за приетите и
неприетите предложения и съображенията за това, са приложени към настоящия доклад.
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да
приеме предложения проект на Постановление за приемане на структурни промени в
системата на здравеопазването.

С уважение,
КИРИЛ АНАНИЕВ
Министър на здравеопазването
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