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1. Дефиниране на проблема:  

Затруднения в оперативната организация на работа на администрацията на 

Министерството на здравеопазването поради неефективна организационна 

структура. 

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете 

аргументите, които обосновават нормативната промяна. 

Констатират се дублиращи се и разпокъсани функции между административни звена 

на МЗ и щатна численост, която не е съобразена с обема на възложените дейности и 

с приоритетите на МЗ към настоящия момент.  

Проблемите възникват поради това, че настоящите функции и структура на МЗ са 

определени в началото на 2015 г. и оттогава не са актуализирани съобразно 

приоритетите в работата на МЗ. 

Приемането на нов Устройствен правилник на МЗ се налага поради необходимост от 

създаване на организационна структура, която оптимално и ефективно да 

подпомогне министъра на здравеопазването в изпълнение на неговите функции 

съобразно приоритетите на правителството. 

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.) 

Настоящата структура не отговаря в пълна степен на изискванията на Закона за 

администрацията (например правните дейности са в специализираната 

администрация, а съгласно чл. 7, ал. 1, т. 3 от Закона за администрацията те следва да 

са в общата администрация). 

Няма добре структурирана финансова дирекция, която да се съсредоточи върху 

финансовите въпроси на здравеопазването, тъй като е налице смесване със стопански 

дейности. 
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Няма структура, която да е ангажирана приоритетно с дейностите по интегриран 

подход за работа с наркозависимите лица. 

Липсва самостоятелна структура с отговорности в областта на международните 

дейности, което не е ефективно предвид предстоящото Председателство от страна на 

Република България. 

Дейностите във връзка с общественото здраве са разпокъсани в различни дирекции. 

Разпокъсани са и дейностите в областта на управлението на международните проекти 

и програми и електронното здравеопазване, въпреки че въвеждането на електронното 

здравеопазване е тясно свързано с европейското финансиране и с ефективното 

изпълнение на съответните проекти. 

Звено „Сигурност на информацията“ е натоварено с административни дейности по 

контрола на охраната и сигурността на сградите и съоръженията. 

Дейностите по обществените поръчки не са обособени в отделно звено, а същото е 

необходимо поради спецификата на дейността при отчитане и на специалното 

правомощия на министъра на здравеопазването по провеждане на обществени 

поръчки в качеството му на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“, 

съгласно Постановление № 146 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на 

Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ (ДВ, бр. 44 от 2015 г.).  

Дейностите по протокол и връзки с обществеността са отделени едни от други, като 

протокола се организира в рамките на международните дейности. 

 

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или 

анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?  

Последващи оценки на нормативния акт не са извършвани. 

Анализът на действието на сега действащия Устройствен правилник на 

Министерството на здравеопазването показва невъзможност същият да бъде 

ефективно прилаган към настоящия момент, а това се отразява на качеството на 

работа на администрацията. 

 

2. Цели:  

- осигуряване на пълно съответствие със Закона за администрацията и със Закона за 

държавния служител; 

- създаване на ефективна структура на МЗ, най – вече по отношение на управлението 

на финансовите ресурси, организацията на работа през периода на 

Председателството на Република България, превенцията и лечението на зависимости, 
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общественото здраве, управлението на проекти и програми и въвеждане на 

електронно здравеопазване; 

-оптимизиране на щатната численост на структурните звена в зависимост от обема 

им на работа и приоритетите, които стоят пред МЗ. 

Посочените цели съответстват в пълна степен на приоритетите в областта на 

здравеопазването, залегнали в основата на коалиционното споразумение на 

правителството, тъй като въвеждат административно – организационни механизми 

за ефективна работа. Предложеният нов Устройствен правилник на Министерството 

на здравеопазването е съобразен и с предложените от МЗ цели и мерки, които да 

бъдат включени в управленската програма на правителството, тъй като изградената 

в нормативния акт структура се базира на приоритетите в съответните области. 

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? 

 

3. Идентифициране на заинтересованите страни:  

Администрацията на Министерството на здравеопазването. 

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.). 

4. Варианти на действие:  

Вариант 1 – приемане на предлаганата промяна. При този вариант се оптимизира 

структурата на МЗ и се създават предпоставки за ефективна работа съобразно 

приоритетите на правителството. 

Вариант 2 – без действие. При този вариант администрацията на МЗ работи с 

настоящите си структура и разпределение на кадровия потенциал, ежедневно се 

наблюдават организационни затруднения, дублиране на дейности и липса на ясно 

дефинирани отговорности по приоритетите на правителството. 

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на 

действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“. 

 

5. Негативни въздействия: Не се идентифицират негативни въздействия от вариант 

1 – „приемане на предлаганата промяна“.  

Идентифицират се следните негативни въздействия от вариант 2 – „без действие“,  
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- липса на яснота относно разпределението на приоритетни за МЗ дейности; 

- наличие на дублиращи се дейности; 

- липса на ясни отговорности за конкретните дейности от структурни звена от 

администрация на МЗ. 

Горепосоченото води до неефективност на работата в МЗ, което би могло да 

постави в риск успешното изпълнение на здравните политики, усвояването на 

средства и др. 

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. 

 

6. Положителни въздействия:  

Идентифицират се следните положителни въздействия от вариант 1 – „приемане на 

предлаганата промяна“: 

- осигуряване на пълно съответствие със Закона за администрацията и Закона за 

държавния служител; 

- ефективна организационна структура на МЗ, съобразена с приоритетите на 

правителството. 

- ясно дефинирани отговорности на структурните звена в МЗ. 

Положителните въздействия съвпадат с формулираните цели.  

Не се идентифицират положителни въздействия от вариант 2 – „без действие“. 

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. 

7. Потенциални рискове: Не се идентифицират рискове от приемането на 

промяната.  

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, 

включително възникване на съдебни спорове. 

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица: 

☐ Ще се повиши 

☐ Ще се намали 
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☐ Няма ефект 

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи 

режими и услуги? 

Не се създават регулаторни режими и не се засягат съществуващи режими и услуги.  

 

9. Създават ли се нови регистри? 

Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са 

те……………………………………….   

С акта не се създават 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: 
Не се налага изготвянето на цялостна оценка на въздействието на акта. В 

изпълнение на Закона за нормативните актове, след изготвянето на нормативния 

акт, същият ще бъде публикуван на Портала за обществени консултации, както и на 

интернет страницата на Министерството на здравеопазването за обществено 

обсъждане. 

Обобщете най-важните въпроси за  консултации в случай на извършване на 

цялостна 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: Христина Тодорова, директор на Дирекция „Нормативно 

регулиране и обществени поръчки в здравеопазването“ 

Дата: 15.06.2017 г. 

Подпис: 
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