
ПРОЕКТ 

 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№  ......................................... 2019 г. 

 

за структурни промени в системата на здравеопазването 

 

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 

 

ПОСТАНОВИ: 

 

 Чл. 1. Преобразува Националния център по наркомании чрез вливане в 

Националния център по обществено здраве и анализи. 

Чл. 2. Дейността, имуществото, архивът, както и правата и задълженията на 

Националния център по наркомании преминават към Националния център по 

обществено здраве и анализи. 

Чл. 3. (1) Трудовото правоотношение с директора на Националния център по 

наркомании се прекратява по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.  

(2) Трудовите правоотношения с работещите в Националния център по 

наркомании се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.  

(3) Трудовите правоотношения с работещите в Националния център по 

наркомании извън случаите по ал. 2 се уреждат при условията и по реда на чл. 328, ал. 

1, т. 2 от Кодекса на труда. 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

 

§ 1. В срок до един месец от влизането в сила на постановлението министърът на 

здравеопазването извършва съответните промени в Правилника за устройството и 

дейността на Националния център по обществено здраве и анализи.  

 

apis://NORM|2009|8|328|/
apis://NORM|2009|8|123|/
apis://NORM|2009|8|328|/
apis://NORM|2009|8|328|/


  § 2. В срок до един месец от влизането в сила на постановлението директорът на 

Националния център по обществено здраве и анализи утвърждава длъжностно 

разписание на служителите в центъра и урежда трудовите правоотношения на 

работещите в преобразувания Национален център по наркомании в съответствие с чл. 

3, ал. 2 и 3. 

 

§ 3. Правилника за функциите, задачите и устройството на Националния 

център по наркомании, приет с Постановление № 197 на Министерския съвет от 2015 

г. за приемане на Правилник за функциите, задачите и устройството на Националния 

център по наркомании (Обн., ДВ, бр. 58 от 2015 г.) се отменя. 

 

§ 4. В Постановление № 148 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане 

на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (обн. ДВ, бр. 

60 от 2017 г., изм. бр. 1 и 100 от 2018 г. и бр. 26 от 2019 г.) се правят следните 

изменения: 

1. В чл. 2, ал. 2, т. 10 се заличава. 

2. В Приложението към чл. 2, ал. 3 „Обща численост на персонала във 

второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването“: 

а) на ред № 8, в колона 3 числото „68“ се заменя със „73“; 

б) ред № 10 се заличава; 

в) на ред № 12, в колона 3 числото „189“ се заменя с „202“ 

г) на ред № 14, в колона 3 числото „1371“ се заменя с „1366“; 

д) на ред  № 15, в колона 3 числото „1435“ се заменя с „1442“. 

 

§ 5. В Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по 

наркотичните вещества, приет с Постановление № 10 на Министерския съвет от 2001 

г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2001 г., изм. бр. 86 от 2004 г., бр. 78 и 96 от 2005 г., бр. 49 от 2006 

г., бр. 45 и 93 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7, 31 и 87 от 2011 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 62 

от 2013 г. и бр. 70 от 2013 г., бр. 60 от 2014 г., бр. 23 и 50 от 2015 г.) се правят следните 

изменения: 

1. В чл. 3: 

а) в т. 14 думите „Националния център по наркомании” се заменят с 

„Националния център по обществено здраве и анализи”; 

б) точка 15 се изменя така: 
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„15. ръководителят на звеното, което изпълнява функциите на „Национален 

фокусен център за наркотици и наркомании, проучвания и информация” в 

Националния център по обществено здраве и анализи”; 

2. В чл. 13, ал. 1 думите „Националния център по наркомании” се заменят с 

„Националния център по обществено здраве и анализи”. 

3. В чл. 25, ал. 3 думите „Националния център по наркомании към 

Министерството на здравеопазването” се заменят с „Националния център по 

обществено здраве и анализи”. 

 

§ 6. В Постановление № 385 на Министерски съвет от 2015 г. за дейността на 

Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт 

(обн., ДВ, бр. 2 от 2016 г., изм. бр. 34 и 74 от 2016 г.),  в Приложение № 3 към чл. 4, ал. 

1, т. 4 „Списък на юридическите лица по чл. 4, ал. 1, т. 4“ ред № 5 се заличава. 

 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       БОЙКО БОРИСОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР 

НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: 

 

       ВЕСЕЛИН ДАКОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО: 

 

 

ВАНЯ ВЕЛИЧКОВА 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА“: 

 

 

       ХРИСТИНА ГЕТОВА 

 
 


