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1. Проблем/проблеми за решаване:
Проблем 1: Несъответствие на вида на правоотношението на определена длъжност от
Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) със спецификата на осъществяваната
дейност.
Проблем 2: Несъответствие на изискването за минимален професионален опит за заемане на
длъжност със спецификата на осъществяваните дейности.
Проблем 3: Неточна препратка на Наредбата за длъжностните характеристики на държавните
служители (НДХДСл) към Закона за държавния служител.
1.1. Кратко опишете проблема/проблемите и причините за неговото/тяхното възникване. По възможност посочете числови стойности.

Проблем 1: Според Закона за администрацията всички длъжности в администрацията се
определят в КДА, който съдържа длъжностните наименования, разпределението на длъжностите
по длъжностни нива, минималните изисквания (минимална образователна степен, минимален ранг
или минимален професионален опит) и вида на правоотношението, по което се заема всяка
длъжност.
Законът за здравното осигуряване (ЗЗО) изисква Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)
да осъществява контрол по изпълнение на договорите за оказване на медицинска и/или дентална
помощ чрез проверки, извършвани от длъжностни лица, които са служители на НЗОК, както и от
длъжностни лица в районните здравноосигурителни каси (РЗОК) – контрольори. Към момента
служителите на НЗОК, които осъществяват този контрол, заемат длъжности по служебно
правоотношение, докато длъжността „контрольор в РЗОК“ е предвидена в КДА за заемане по
трудово правоотношение.

Проблем 2: Към момента за заемане на длъжност „контрольор в РЗОК“ са допустими кандидати,
притежаващи 2 години минимален професионален опит по служебно или трудово
правоотношение. Според наредбата за прилагане на КДА минималният професионален опит,
необходим за заемане на длъжността, включва времето, през което служителят е извършвал
дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната
характеристика за съответната длъжност.
Проблем 3: Въз основа на чл. 2, ал. 5 от Закона за държавния служител (ЗДСл) се приема
НДХДСл. В § 3 от Заключителните разпоредби на НДХДСл е посочено основанието за приемането
ѝ. В настоящата редакция на параграфа се препраща погрешно към чл. 2, ал. 4 от ЗДСл.
1.2. 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.).

Проблем 1: Не е възможно проблемът да бъде решен в рамките на съществуващото
законодателство, тъй като видът на правоотношението на определена длъжност се определя в
КДА.
Проблем 2: Не е възможно проблемът да бъде решен в рамките на съществуващото
законодателство, тъй като видът на правоотношението на определена длъжност се определя в
КДА.
Проблем 3: Не е възможно проблемът да бъде решен в рамките на съществуващото
законодателство, тъй като препратката на § 3 от Заключителните разпоредби на НДХДСл е
некоректна.
1.3. Посочете защо действащата нормативна рамка не позволява решаване на проблема/проблемите.

Проблем 1: Наредбата за прилагане на КДА определя правилото, че експертните длъжности с
аналитични и/или контролни функции се заемат от държавни служители. Към момента подходът
за назначаването и статута на служителите, осъществяващи контрол по чл. 72, ал. 2 от ЗЗО, които
работят в НЗОК и РЗОК не е уеднаквен.
Проблем 2: Дефинираният минимален професионален опит не съответства на функциите и
отговорностите на заеманата длъжност.
Проблем 3: Препратката на § 3 от Заключителните разпоредби на НДХДСл не е коректна по
отношение на актуалните текстове на ЗДСл.
1.4. Посочете задължителните действия, произтичащи от нормативни актове от по-висока степен или актове от правото на ЕС.

Проблем 1: Не са налице задължителни действия, произтичащи от нормативни актове от повисока степен или актове от правото на ЕС
Проблем 2: Не са налице задължителни действия, произтичащи от нормативни актове от повисока степен или актове от правото на ЕС
Проблем 3: Поради изменение на ЗДСл е необходимо разпоредбите на НДХДСл да бъдат
приведени в съответствие със закона.
1.5. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите
от тях?

2. Цели:
Цел 1: Привеждане на длъжността по чл. 72, ал. 2 от ЗЗО в съответствие със спецификата на
осъществяваните дейности по отношение на статута на служителите.
Цел 2: Привеждане на изискването за минимален професионален опит за заемане на длъжността
по чл. 72, ал. 2 от ЗЗО в съответствие със спецификата на осъществяваните дейности и
отговорности.
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Цел 3: Привеждане на НДХДСл в съответствие с актуалната разпоредба на Закона за държавния
служител.
Посочете определените цели за решаване на проблема/проблемите, по възможно най-конкретен и измерим начин, включително индикативен
график за тяхното постигане. Целите е необходимо да са насочени към решаването на проблема/проблемите и да съответстват на
действащите стратегически документи.

3. Заинтересовани страни:
Пряко заинтересовани страни:
1. Настоящи служители на НЗОК и РЗОК, които изпълняват контролни функции по чл. 72, ал. 2
от ЗЗО;
2. Кандидати за заемане на контролна длъжност по чл. 72, ал. 2 от ЗЗО;
3. Министерството на здравеопазването чрез на НЗОК и РЗОК, качеството му на работодател.
Косвени заинтересовани страни са:
1. Юридически лица, които подлежат на контрол от НЗОК, във връзка със сключени договори за
оказване на медицинска и/или дентална помощ;
2. Потребители на задължителното здравно осигуряване.
Посочете всички потенциални заинтересовани страни/групи заинтересовани страни (в рамките на процеса по извършване на частичната
предварителна частична оценка на въздействието и/или при обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове), върху
които предложенията ще окажат пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени
организации, граждани/техни представители, държавни органи/общини и др.).

4. Варианти на действие. Анализ на въздействията:
4.1. По проблем 1:
Вариант 1 „Без действие“:
Описание:
При този вариант на действие се предлага да не се предприемат никакви действия за промяна на
нормативната уредба, която се отнася към поставения в раздел 1 проблем. При прилагане на
варианта ще продължи да съществува неравнопоставеност между длъжностните лица, които
извършват контролни функции по реда на чл. 72, ал. 2 от ЗЗО и са служители на НЗОК или РЗОК.
Неравнопоставеността ще се изразява във факта, че служителите на НЗОК, които осъществяват
този контрол, заемат длъжности по служебно правоотношение, докато длъжността „контрольор в
РЗОК“ е предвидена в КДА за заемане по трудово правоотношение.
Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Не са идентифицирани очаквани положителни икономически, социални или екологични
въздействия вследствие на прилагането на този вариант.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Поради по-неблагоприятните условия за работа по трудово правоотношение, в дългосрочен план
е възможно интересът към длъжността „контрольор в РЗОК“ да спадне. Вследствие на това е
възможно да се изпита отлив на кадри от РЗОК и затруднение при изпълнени на задълженията по
чл. 72, ал. 2 от ЗЗО.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Специфични въздействия:
Не са идентифицирани очаквани специфични въздействия.
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Въздействия върху малките и средните предприятия:
Не са идентифицирани очаквани преки или косвени въздействия върху малките и средните
предприятия вследствие на прилагането на този вариант.
Административна тежест:
Не са идентифицирани очаквани въздействия върху административната тежест вследствие на
прилагането на този вариант.
1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични
въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат
значителни и кои второстепенни.
1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за
информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

Вариант 2 „Приемане на ПМС за изменение на актове на МС“:
Описание:
При прилагане на този вариант ще се постигне равнопоставеност между длъжностните лица, които
извършват контролни функции по реда на чл. 72, ал. 2 от ЗЗО и са служители на НЗОК или РЗОК.
Предложената промяна ще приведе длъжността в съответствие със спецификата на
осъществяваните дейности по отношение на статуса на служителите. Наредбата за прилагане на
КДА определя правилото, че експертните длъжности с аналитични и/или контролни функции се
заемат от държавни служители. Съгласно чл. 73 от ЗЗО контрольорите в РЗОК са контролни
органи и съответно длъжността следва да се заема по служебно правоотношение.
Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Очаква се повишаване на прозрачността и качеството на процедурата за подбор на длъжностни
лица, които да извършват контрол по чл. 72, ал. 2 от ЗЗО. Повишаването се очаква да бъде
следствие от задължението длъжностите за държавни служители да се заемат чрез конкурс.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Не са идентифицирани очаквани отрицателни икономически, социални или екологични
въздействия.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Специфични въздействия:
Не са идентифицирани очаквани специфични въздействия.
Въздействия върху малките и средните предприятия:
Не са идентифицирани очаквани преки или косвени въздействия върху малките и средните
предприятия вследствие на прилагането на този вариант.
Административна тежест:
Не са идентифицирани очаквани въздействия върху административната тежест вследствие на
прилагането на този вариант.
(въздействията върху малките и средните предприятия; административна тежест)
1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични
въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат
значителни и кои второстепенни.
1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за
информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)
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4.2. По проблем 2:
Вариант 1 „Без действие“:
Описание:
При този вариант на действие се предлага да не се предприемат никакви действия за промяна на
нормативната уредба, която се отнася към поставения в раздел 1 проблем. При прилагане на
варианта ще продължи да има разминаване между изискуемия минимален професионален опит от
2 години и идентифицираната необходимост от увеличаването му.
Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Не са идентифицирани очаквани положителни икономически, социални или екологични
въздействия вследствие на прилагането на този вариант.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Поради по-малкия изискуем минимален професионален опит на длъжностните лица, е възможно
качеството на упражнявания от тях контрол по чл. 72, ал. 2 от ЗЗО да не е на необходимото ниво.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Специфични въздействия:
Не са идентифицирани очаквани специфични въздействия.
Въздействия върху малките и средните предприятия:
Не са идентифицирани очаквани преки или косвени въздействия върху малките и средните
предприятия вследствие на прилагането на този вариант.
Административна тежест:
Не са идентифицирани очаквани въздействия върху административната тежест вследствие на
прилагането на този вариант.
1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични
въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат
значителни и кои второстепенни.
1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за
информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

Вариант 2 „Приемане на ПМС за изменение на актове на МС“:
Описание:
При прилагане на този вариант ще бъде увеличен изискуемият минимален професионален опит за
заемане на контролна длъжност по чл. 72, ал. 2 от ЗЗО. Предвижда се минималният професионален
опит по трудово или служебно правоотношение да бъде 3 години. Мотив за промяната са
многообразието и сложността на функциите, изпълнявани от длъжностните лица, което налага те
да се изпълняват от служители с по-голям професионален опит.
Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Очаква се повишаване на качеството на упражнявания контрол от длъжностните лица по чл. 72,
ал. 2 от ЗЗО. Повишаването се очаква да бъде следствие от дейността на по-добре подготвени
служители.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
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Не са идентифицирани очаквани отрицателни икономически, социални или екологични
въздействия.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Специфични въздействия:
Не са идентифицирани очаквани специфични въздействия.
Въздействия върху малките и средните предприятия:
Не са идентифицирани очаквани преки или косвени въздействия върху малките и средните
предприятия вследствие на прилагането на този вариант.
Административна тежест:
Не са идентифицирани очаквани въздействия върху административната тежест вследствие на
прилагането на този вариант.
(въздействията върху малките и средните предприятия; административна тежест)
1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични
въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат
значителни и кои второстепенни.
1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за
информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

4.2. По проблем 3:
Вариант 1 „Без действие“:
Описание:
При този вариант на действие се предлага да не се предприемат никакви действия за промяна на
нормативната уредба, която се отнася към поставения в раздел 1 проблем. При прилагане на
варианта ще продължи да съществува несъответствие между текстовете на НДХДСл и ЗДСл.
Съдържанието на § 3 от Заключителните разпоредби на НДХДСл, който указва правното
основание за приемане на наредбата, няма да бъде прецизирано с чл. 2 на ЗДСл
Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Не са идентифицирани очаквани положителни икономически, социални или екологични
въздействия вследствие на прилагането на този вариант.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Очаква се създаването на правна несигурност при прилагането на НДХДСл. Несигурността ще
бъде следствие на непрецизната препратка на § 3 от Заключителните разпоредби на НДХДСл, във
връзка с чл. 2 на ЗДСл.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Специфични въздействия:
Не са идентифицирани очаквани специфични въздействия.
Въздействия върху малките и средните предприятия:
Не са идентифицирани очаквани преки или косвени въздействия върху малките и средните
предприятия вследствие на прилагането на този вариант.
Административна тежест:
Не са идентифицирани очаквани въздействия върху административната тежест вследствие на
прилагането на този вариант.
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1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични
въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат
значителни и кои второстепенни.
1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за
информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

Вариант 2 „Приемане на ПМС за изменение на актове на МС“:
Описание:
При прилагане на този вариант ще бъде прецизирано съдържанието на НДХДСл. В резултат, § 3
от Заключителните разпоредби на НДХДСл ще препраща коректно към чл. 2, ал. 5 от ЗДСл.
Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Очаква се да се възстанови правната сигурност при прилагането на НДХДСл.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Не са идентифицирани очаквани отрицателни икономически, социални или екологични
въздействия.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Специфични въздействия:
Не са идентифицирани очаквани специфични въздействия.
Въздействия върху малките и средните предприятия:
Не са идентифицирани очаквани преки или косвени въздействия върху малките и средните
предприятия вследствие на прилагането на този вариант.
Административна тежест:
Не са идентифицирани очаквани въздействия върху административната тежест вследствие на
прилагането на този вариант.
(въздействията върху малките и средните предприятия; административна тежест)
1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични
въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат
значителни и кои второстепенни.
1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за
информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

5. Сравняване на вариантите:
Степени на изпълнение по критерии: 1) висока; 2) средна; 3) ниска.
5.1. По проблем 1:

Ефективност

Вариант 2

Цел 1: …

3

1

Ефика
сност

Вариант 1
„Без действие“

Цел 1: …

3

1

7

Съгласуваност

Цел 1: …

3

1

1.1. Сравнете вариантите чрез сравняване на ключовите им положителни и отрицателни въздействия.
1.2. Посочете степента, в която вариантите ще изпълнят определените цели, съгласно основните критерии за сравняване на вариантите:
ефективност, чрез която се измерва степента, до която вариантите постигат целите на предложението;
ефикасност, която отразява степента, до която целите могат да бъдат постигнати при определено ниво на ресурсите или при най-малко
разходи;
съгласуваност, която показва степента, до която вариантите съответстват на действащите стратегически документи.

5.2. По проблем 2:

Ефективност

Цел 2: …

3

1

Ефикасност

Вариант 2

Цел 2: …

3

1

Съгласуваност

Вариант 1
„Без действие“

Цел 2: …

3

1

* При повече от един поставен проблем мултиплицирайте таблицата за всеки отделен проблем.

5.n. По проблем 3:

Цел 3: …

3

Вариант2

1

Е
ф
и
к
а
с
н
о
с
т

Ефективност

Вариант 1
„Без действие“
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Съгласуваност

Цел 3: …

3

1

Цел 3: …

3

1

* При повече от един поставен проблем мултиплицирайте таблицата за всеки отделен проблем.

6. Избор на препоръчителен вариант:
По проблем 1: Вариант 2 „Приемане на ПМС за изменение на актове на МС“
По проблем 2: Вариант 2 „Приемане на ПМС за изменение на актове на МС“
По проблем 3: Вариант 2 „Приемане на ПМС за изменение на актове на МС“
Посочете препоръчителните варианти за решаване на поставения проблем/проблеми.

6.1. Промяна в административната тежест за физическите и юридическите лица от
прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми):
Ще се увеличи
Ще се намали
Няма ефект
1.1. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на препоръчителния вариант за решаване на всеки проблем.
1.2. Ако се предвижда въвеждането на такса, представете образуването на нейния размер съгласно Методиката по чл. 7а от Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

6.2. Създават ли се нови/засягат ли се съществуващи регулаторни режими и услуги от
прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми)?
Да
Не
1.1. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на избрания вариант.
1.2. В случай че се предвижда създаване нов регулаторен режим, посочете неговия вид (за стопанска дейност: лицензионен, регистрационен; за
отделна стелка или действие: разрешителен, уведомителен; удостоверителен и по какъв начин това съответства с постигането на целите).
1.3. Мотивирайте създаването на новия регулаторен режим съгласно изискванията на чл. 3, ал. 4 от Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
1.4. Посочете предложените нови регулаторни режими отговарят ли на изискванията на чл. 10 – 12 от Закона за дейностите по предоставяне
на услуги.
1.5. Посочете изпълнено ли е изискването на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
1.6. В случай че се изменят регулаторни режими или административни услуги, посочете промяната.

6.3. Създават ли се нови регистри от прилагането на препоръчителния вариант
(включително по отделните проблеми)?
Да
Не
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Когато отговорът е „Да“, посочете регистрите, които се създават и по какъв начин те ще бъдат интегрирани в общата регистрова
инфраструктура.

6.4. По какъв начин препоръчителният вариант въздейства върху микро-, малките и
средните предприятия (МСП) (включително по отделните проблеми)?
Актът засяга пряко МСП
Актът не засяга МСП
Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на препоръчителния вариант.

6.5. Потенциални рискове от прилагането на препоръчителния вариант (включително по
отделните проблеми):
При прилагане на препоръчителния Вариант 2 „Приемане на ПМС за изменение на актове на МС“
са възможни проявления на следните потенциални рискове:
Относно Проблем 1 и 2:
•

Съдебни спорове, вследствие на променените изисквания за заемане на длъжност по
служебно правоотношение за извършване на контрол по чл. 72, ал. 2 от ЗЗО;
Временно затруднение от страна на РЗОК за изпълнение на контролни функции по чл. 72,
ал. 2 от ЗЗО, вследствие на необходимостта от провеждане процедура за подбор на
длъжностни лица по служебно правоотношение, които да осъществяват контрола.

•

Посочете възможните рискове от прилагането на препоръчителния вариант, различни от отрицателните въздействия, напр. възникване на
съдебни спорове и др.

7. Консултации:
Проведени са консултации
Посочете основните заинтересовани страни, с които са проведени консултации. Посочете резултатите от консултациите, включително на
ниво ЕС: спорни въпроси, многократно поставяни въпроси и др.

Предстоят обществени консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове

Планира се консултациите да се проведат електронно, на Портала за обществени консултации.
Срокът за провеждането им ще бъде 30 календарни дни.
Обобщете най-важните въпроси за обществени консултации. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете
консултационни процедури.

8. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?
Да
Не

Проектът на Постановление на Министерския съвет не съдържа разпоредби, транспониращи
актове на Европейския съюз.
1.1. Посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 6.2 и 6.3, дали е извършена оценка на
въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
1.2. Изборът трябва да съответства на посоченото в раздел 1, съгласно неговата т. 1.5.

9. Изисква ли се извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието поради
очаквани значителни последици?
Да
Не
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С проекта на Постановление на Министерския съвет няма да се направят значителни изменения
в посочените актове и не се очакват значителни последици от прилагането му. Поради тези
причини не е целесъобразно изработването на цялостна предварителна оценка на въздействието.
(преценка съгласно чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за нормативните актове)

10. Приложения:
Приложете необходимата допълнителна информация и документи.

11. Информационни източници:
1. Класификатор на длъжностите в администрацията;
2. Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители;
3. Закон за здравното осигуряване.
Посочете изчерпателен списък на информационните източници, които са послужили за оценка на въздействията на отделните варианти и при
избора на вариант за действие: регистри, бази данни, аналитични материали и др.

12. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за извършването
на частичната предварителна оценка на въздействието:
Име и длъжност: …
Дата: 22 януари 2021 г.
Подпис: …
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