
 

 

МОТИВИ 

 

към проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

устройството и дейността на Националния център по обществено здраве и анализи  

 

Проектът на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството 

и дейността на Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) е изготвен 

в изпълнение на Постановление № 168 на Министерския съвет от 2019 г. за структурни 

промени в системата на здравеопазването, с което Националният център по наркомании 

(НЦН), се преобразува чрез вливане в НЦОЗА. В резултат на преобразуването към НЦОЗА 

преминават всички функции, изпълнявани от НЦН, както и служителите, осъществяващи 

тези специфични функции.  

В проекта на правилник се предвижда функциите, осъществявани от НЦН да бъдат 

структурно обособени в нова дирекция с наименование „Психично здраве и превенция на 

зависимостите“.  

Националният фокусен център, като част от структурата на НЦН, се запазва изцяло 

и преминава към новообразуваната дирекция, която ще изпълнява всички негови функции.   

С цел оптимизиране работата на новосъздадената дирекция и подобряване на 

работата по превенция на зависимостите, към нея се предвижда да се присъедини 

дейността на отдел „Психично здраве“, който съществува към момента в структурата на 

дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите“ на НЦОЗА.  По този начин 

обединяването на интелектуалния капацитет на двете структури ще доведе до по-добри 

резултати в опазване на общественото здраве, превенцията и лечението на зависими лица.  

Проектът на правилник се привежда също така в съответствие с последните 

изменения на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на 

здравеопазването, с която се предвижда НЦОЗА да обобщава извършените от 

регионалните здравни инспекции анализи на състоянието на специалистите в 

здравеопазването.  В тази връзка с проекта се предлага тези функции да се осъществяват 

от дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации“. 

Целта на предлаганите промени  е създаването на добре работещо структурно звено 

с ясно дефинирани функции и отговорности, което да интегрира дейностите на НЦН в 



НЦОЗА и чрез експертния си потенциал да създаде условия за по-качествено изпълнение 

на функциите на центъра в областта на зависимостите. 

 Очакваните резултати от прилагането на проекта са свързани с преминаването на 

всички функции и дейности на НЦН към НЦОЗА, запазване и развитие на фокуса на 

работата по превенция и намаляване на търсенето и злоупотребата с наркотици и 

постигане на по-добри резултати в опазване на общественото здраве,  превенция и лечение 

на зависими лица.  

За изпълнение на поетите нови дейностите от НЦОЗА се увеличава общата 

численост на персонала с 13 щатни бройки. Необходимите за обезпечаване допълнителни 

щатни бройки се осигуряват в рамките на общата численост на персонала на закритата 

структура НЦН.  

За осъществяване на специфичните функции преминали към НЦОЗА 

необходимите средства ще бъдат осигурени от утвърдения бюджет на закритата структура 

в рамките на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 

съответната година средства за същия показател по бюджета на Министерство на 

здравеопазването. 

Предложеният проект на акт няма да доведе до въздействие върху държавния 

бюджет. 

Проектът на правилник не съдържа разпоредби, транспониращи актове на 

Европейския съюз,  поради което не се налага по него да бъде изготвена справка за 

съответствие с правото на Европейския съюз. 

 


