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1. Дефиниране на проблема:
1.1 1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
1.2 През 1994 г. с Постановление № 14 на Министерски съвет от 1994 г. за преобразуване на
държавни здравни заведения и определяне на болнична база на висши медицински
институти, Държавната факултетска болница за наркомании и детска психиатрия
"Простор" е преобразувана в Национален център за наркомании към Министерството на
здравеопазването на основата на болничната база в Суходол на Катедрата по психиатрия и
Трудово-лечебното стопанство на базата – Суходол. Като самостоятелно юридическо лице
Национален център за наркомании е осъществявал профилактична, диагностичнолечебна, научна и научно-приложна дейност и следдипломно обучение на висши и
полувисши медицински кадри.
С Постановление № 69 на Министерския съвет от 2001 г. за приемане на Правилник за
функциите, задачите и устройството на Националния център по наркомании, Националния
център за наркомании е преобразуван в Национален център по наркомании (НЦН) към
министъра на здравеопазването с 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, следдипломно обучение на медицински и
немедицински кадри, международно сътрудничество и обмен на информация и
технологии. Дейностите по осъществяване на профилактика, диагностика, лечение и
рехабилитация на злоупотребяващи и зависими от наркотични вещества лица са
преминали в Държавна психиатрична болница за лечение на алкохолизъм и наркомании
(ДПБЛНА) със стационар в Суходол. По този начин основните функции на центъра стават
основно координационни, методически и експертни. 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.
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Към настоящия момент щатната численост на Националния център по наркомании е 20
бройки, от които 5 бройки обща администрация. От общо двадесетте щатни бройки 18 са
заети и 2 са вакантните щатни бройки. Извършеният анализ показа, че не е оправдано
отделното административно и икономическо обслужване на персонал с посочената
численост.
Поради това е и целесъобразно вливането на НЦН в Националния център по обществено
здраве и анализи (НЦОЗА), което ще доведе до преминаване към НЦОЗА на част от
персонала на НЦН, а именно само този, необходим за осъществяване на специфичните
функции на центъра (13 бройки), а общо-административните дейности ще се осъществяват
от администрацията на НЦОЗА. За осъществяване на специфичните функции на НЦН ще
може да се използва и капацитета на служителите от НЦОЗА (от които 4 лекари –
психиатри и други специалисти, включително хабилитирани лица).
Две щатни бройки от специализираната администрация на Националния център по
наркомании ще бъдат прехвърлени към Държавна психиатрична болница за лечение на
наркомании и алкохолизъм, като целта е запазването на функциониращия към момента в
ДПБЛНА лабораторен комплекс.
Освободените 5 щатни бройки от общата администрация на Националния център по
наркомании ще бъдат прехвърлени към Националната експертна лекарска комисия
(НЕЛК) за обезпечаването на възложените й контролно-методически, експертни и
консултативни функции.
В Държавна психиатрична болница – с. Церова Кория (ДПБ – 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“.
За възможно решаване на проблема на болницата са необходими към момента 5 щатни
бройки, които могат да бъдат осигурени от щатната численост на закритите Домове за
медико-социални грижи за деца.
Предложената промяна ще доведе до оптимизиране на персонала и щатната численост на
второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването и поефективното осъществяване на специфичните им функции.
1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство
или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство.
Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото
законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови
технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).
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
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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 показват, че щатната численост на Националната експертна
лекарска комисия не е достатъчна за ефективното осъществяване на възложените й
контролно-методически, експертни и консултативни функции.
В Държавна психиатрична болница – с. Церова Кория съществуващия недостиг на щатна
численост от 2016 г. затруднява работата както на медицинския, така и немедицинския
персонал.
Идентифицираните проблеми не биха могли да се решат в рамките на съществуващото
законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови
технологични възможности.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за
изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Последваща оценка на въздействието не е извършвана.
2. Цели:
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим
начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на
действащата стратегическа рамка?
Целите, които се поставят с предложения проект са следните:
- оптимизиране на персонала и щатната численост на второстепенните разпоредители с
бюджет към министъра на здравеопазването – НЦН, НЦОЗА, НЕЛК, ДБЛНА и ДПБЦерова 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;
Подобряване на здравето на нацията е стратегическа цел в програмата на правителството.
В т. 1 е залегнало „Въвеждане на интегриран подход за намаляване употреба на
наркотични вещества и за справяне с нарастващия процент на наркозависимите
подрастващи.“ Националният център за опазване на общественото здраве и анализи
изпълнява дейности по опазване на общественото здраве, промоция на здравето и
профилактика на болестите, информационно осигуряване на управлението на
здравеопазването. Все повече се акцентира върху превенцията и предотвратяване на
вредните фактори, влошаващи условията на живот на българските граждани. Вливането на
НЦН в НЦОЗА би спомогнало за по-ефективно изпълнение на дейностите по опазване на
здравето на отделните индивиди и превантивните дейности, целящи намаляването
употребата на наркотични и други субстанции, вредни за човешкото здраве.

3. Идентифициране на заинтересованите страни:
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Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички
предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители,
държавни органи, др.).
- Министерството на здравеопазването;
- Националният център по наркомании;
- Националният център по обществено здраве и анализи;
- Националната експертна лекарска комисия;
- Националния съвет по наркотичните вещества;
- Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм;
- Държавна психиатрична болница – с. Церова Кория;
- регионални здравни инспекции;
- общински съвети по наркотичните вещества (27) и превантивни информационни
центрове към тях в общините (27);
- Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA);
- Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX);
- лица, включително неправителствени организации, осъществяващи програми за
превенция на употребата на наркотични вещества, програми за лечение и психосоциална
рехабилитация и програмите за намаляване на вредите от употребата на наркотични
вещества: 19 програми за превенция употребата на наркотични вещества, 13 програми за
лечение и психосоциална рехабилитация; 8 програми за намаляване на вредите от
употребата на наркотични вещества;
- лечебни заведения, осъществяващи програми за лечение с агонисти и агонистиантагонисти на лица, зависими от наркотични вещества - 30 програми за лечение с
агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди;
- лица, зависими от наркотични вещества и техните семейства.
4. Варианти на действие:
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“.
Вариант 0 „Без действие“:
При този вариант не се приема предложението за вливане на НЦН в НЦОЗА и двете
здравни заведения продължават да съществуват като отделни юридически лица –
второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването.
Националната експертна лекарска комисия продължава да осъществява дейността си с
щатна численост от 68 бройки.
Държавна психиатрична болница – с. Церова Кория продължава да осъществява дейност с
недостатъчен брой на персонала.
Вариант 1 „Приемане на предлаганата промяна“:
При този вариант Министерският съвет приема Постановлението, с което се предлага
вливане на НЦН в НЦОЗА и освобождаване на 5 щатни бройки, които да бъдат
предоставени на НЕЛК и 2 щатни бройки, които да бъдат предоставени на ДПБЛНА.
Ще се увеличи също така с 5 бройки и числеността на Държавна психиатрична болница –
с. Церова Кория, за сметка на закриването на ДМСГД.
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5. Негативни въздействия:
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки
един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните
заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои
разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои да са
значителни.
Вариант 0 „Без действие“:
При този вариант няма да се постигнат посочените по-горе цели на проекта на нормативен
акт и администрацията ще продължи да функционира с настоящите си структура и
разпределение на кадровия потенциал. Ще се налице дублиращи се функции и ще се
разходват бюджетни средства за поддържане на структура, отделното съществуване на
която е оценено като не ефективно.
Националната експертна лекарска комисия ще продължи да осъществява дейността си с
недостатъчна за ефективното осъществяване на функциите й щатна численост, което няма
да доведе до подобряване на дейността й.
Дейността на ДПБ – с. Церова Кория ще продължава да бъде затруднена от гледна точка
на щатна численост, която да осигури по-добра грижа за пациентите настанени за лечение
там.
Посочените при този вариант негативни въздействия засягат косвено и физическите и
юридическите лица, потребители на административни услуги, като същите няма да имат
възможност да се възползват от подобрено административно обслужване.
Вариант 1 „Приемане на предлаганата промяна“:
Негативните въздействия от приемането на предлаганата промяна са свързани с
прекратяване на трудовите правоотношения с част от служителите на НЦН (6 бр.), поради
съкращаване на щата, като негативните последици са за самите лица.
Прекратяването на правоотношенията със служителите на НЦН ще доведе до финансова
тежест за бюджета, в това число и на Министерството на здравеопазването, във връзка с
изплащането на обезщетения при самото прекратяване, както и евентуално на обезщетения
за безработица за определен период от време.
Необходимите финансови разходи за дейностите по вливане на НЦН в НЦОЗА са в
рамките на бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.
6. Положителни въздействия:
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните
заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на
действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.
Вариант 0 „Без действие“:
При този вариант не се идентифицират положителни въздействия за заинтересованите
страни.
Вариант 1 „Приемане на предлаганата промяна“:
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Очакваните ползи от приемане на предлаганата промяна са свързани с:
- оптимизиране на персонала и щатната численост на второстепенните разпоредители с
бюджет към министъра на здравеопазването – НЦН, НЦОЗА, НЕЛК, ДПБЛНА, ДПБ – с.
Церова Кория, като се намалява числеността на общата администрация, като дял от
администрацията;
- избягване дублирането на функции, осъществявани от два държавни органа;
- по-ефективното осъществяване на възложените функции на НЦН и НЕЛК, което от своя
страна, ще доведе до подобряване на административното обслужване на заинтересованите
лица.
7. Потенциални рискове:
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително
възникване на съдебни спорове.
Тъй като съдебното оспорване е право на всяко заинтересовано лице, е възможно да
възникнат съдебни спорове по повод прекратяване на трудовите правоотношения и
преназначаването на служители на НЦН.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши
☐ Ще се намали
 Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и
услуги?
Не се създават нови и не се засягат съществуващи регулаторни режими.
9. Създават ли се нови регистри?
Когато отговорът е "да", посочете колко и кои са те.
Не се създават нови регистри.
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?
☐ Актът засяга пряко МСП
 Актът не засяга МСП
☐ Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
☐ Да
 Не
12. Обществени консултации:
Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове проектът на Постановление на
Министерския съвет за структурни промени в системата на здравеопазването заедно с
проекта на доклад на министъра на здравеопазването и предварителната частична оценка
на въздействието ще бъдат публикувани за обществено обсъждане на Портала за
обществени консултации (http://www.strategy.bg/PublicConsultation), както и на интернет
страницата на Министерството на здравеопазването (https://www.mh.government.bg), за
срок от 30 дни.
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна
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оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за
нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и
видовете консултационни процедури.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?
☐ Да
 Не
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително
информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво
Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: Борислав Петров, директор на дирекция „Човешки ресурси“
Дата: …………….
Подпис:

