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ОТНОСНО: проект на Постановление на Министерски 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 

Министерски съвет за структурни промени в системата на здравеопазването. 

Проектът на Постановление е изготвен в изпълнение на разгледан и одобрен на 

оперативно заседание на Министерския съвет доклад на министъра на здравеопазването 

относно промяна на числеността на персонала и оптимизиране на дейността на 

второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването. 

С предложените промени се предвижда закриване на Националния център по 

наркомании и поемане на дейността му от Националния център по обществено здраве и 

анализи и Изпълнителна агенция „Медицински одит”.  

Дейността на Националния център по наркомании, свързана с координация и 

методическо ръководство по проблемите на злоупотребата и зависимостта от наркотични 

вещества, включително на дейностите, свързани с превенция на злоупотребата с 

наркотични вещества, с програми за лечение на опиатна зависимост, с намаляване на 

здравните щети и рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични 

вещества, методическото ръководство по отношение на изграждането и развитието на 

национална публична информационна система по наркотиците и наркоманиите се 

предвижда да се поеме от Националния център по обществено здраве и анализи. 



 

 

2 

Към структурата на Националния център по обществено здраве и анализи се 

предвижда да преминат и лабораторията за изследване на наркозависими, 

консултативният център на родители и деца и функциите на национално звено за връзка 

и координация с Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании в 

Лисабон и с Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (Национален 

фокусен център).  

Осъществяването на специализирания контрол на лечебната дейност по отношение 

на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества се предвижда да се 

поеме от Изпълнителна агенция „Медицински одит”.  

Министерство на здравеопазването запазва функциите си по подпомагане на 

дейността на Националния съвет по наркотични вещества и изпълнение и координация на 

плана за действие по Националната стратегия за борба с наркотиците.  

Поради прехвърляне на горепосочените дейности към Националния център по 

обществено здраве и анализи се предвижда и преминаване на част от персонала на 

Националния център по наркомании - 10 щатни бройки към Националния център по 

обществено здраве и анализи. 

За осъществяване на предвиденото преструктуриране се предвижда в едномесечен 

срок от влизане в сила на постановлението министърът на здравеопазването да извърши 

и съответните промени в Правилника за устройството и дейността на Националния център 

по обществено здраве и анализи. 

 

Проектът на постановление не е свързан с европейското право, поради което не се 

налага изготвяне на справка за съответствие с него. 

 

Проектът на постановление няма да доведе до пряко или косвено въздействие 

върху държавния бюджет. 

 

Проектът на постановление, заедно с доклада е обявен за публично обсъждане на 

интернет страницата на Министерство на здравеопазването, съгласно изискванията на чл. 

26, ал. 2 от Закона за нормативните актове. 

 

      

             УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

             УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ  И ГОСПОДА МИНИСТРИ,  

 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация внасям, предлагам Министерският 

съвет да приеме представения проект на Постановление на Министерски съвет за 

структурни промени в системата на здравеопазването. 

  

 

Д-Р ТАНЯ АНДРЕЕВА 

Министър на здравеопазването 

 


