ПРОЕКТ
Правилник
за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на
Националния център по обществено здраве и анализи (обн., ДВ, бр. 54 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 1, ал. 3, т. 2 накрая се добавя „включително употребата, злоупотребата и
зависимосттта от психоактивни вещества и субстанции“.
§ 2. В чл. 16 числото „189“ се заменя с „202“.
§ 3. В чл. 17, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „5 дирекции“ се заменят с „6 дирекции“.
2. Създава се нова т. 4:
„4. дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите“.
3. Досегашните т. 4-10 стават съответно 5-11.
§ 4. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В т. 10 думата „психично“ се заличава.
2. Точки 11 и 12 се отменят.
§ 5. Създава се чл. 22а:
„Чл. 22а. Дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите“:
1. участва в разработването и изпълнението на дейности, свързани с политиката за
психично здраве;
2. проучва и анализира състоянието на психичното здраве и предлага модели за
подобряване на психично здравния статус на населението;
3. организира, провежда и координира дейности на национално и международно ниво в
областта на промоцията на психично здраве и превенцията на зависимостите;
4. провежда

епидемиологични

проучвания

за

разпространението

на

психичните

разстройства и рисковите фактори за отключването им;
5. събира и анализира данни за психично-здравното състояние на населението с акцент
върху лица с рисково поведение (агресия, суицидни действия, злоупотреба с ПАВ);

6. провежда интервенционни мероприятия (кампании, обучителни семинари, разработване
и издаване на информационни материали), по проблемите на психичното здраве;
7. провежда научни изследвания и осъществява научно сътрудничество с европейски и
международни институции в областта на психичното здраве и зависимостите;
8. изпълнява функциите на Национален фокусен център за наркотици и наркомании,
проучвания и информация, като:
а) осъществява методическа подготовка, ръководство и контрол, както и координация при
изграждането и функционирането на национална публична информационна система по
проблемите, свързани с наркотиците;
б) изпълнява функциите на национално звено за връзка, координация и сътрудничество с
Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA) и с
Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX);
в) осъществява сътрудничество с чуждестранни и международни институции в областта на
изследователската практика и функционирането на националните и международните
публични информационни системи по проблемите, свързани с наркотиците;
г) инициира, организира, възлага, контролира, подпомага и развива научноизследователска
дейност в съответствие с актуалната европейска практика, която обхваща теоретични и
приложни изследвания в областта на употребата на наркотици и психоактивни вещества в
България;
д) събира, класифицира, обработва, съхранява, анализира и разпространява информация,
свързана с наркотиците и наркоманиите;
е) изготвя и внася за одобряване в Националния съвет по наркотичните вещества
национален доклад по проблемите, свързани с наркотиците в България;
ж) осъществява дейности по функционирането и развитието на ключовите индикатори на
Европейската информационна мрежа – употреба сред населението, проблемна употреба,
инфекциозни заболявания, свързани с употреба на наркотици, смъртност, свързана с
наркотици, търсене на лечение, свързано с употребата на наркотици, както и на системата
за ранно предупреждение за нови психоактивни вещества;
з) организира и контролира периодичното осъществяване на проучвания-оценки относно
броя и структурата на проблемно употребяващите наркотични вещества в България в
съответствие с актуалната европейска практика;
и) организира и контролира периодичното осъществяване на специфични проучвания
относно поведенчески характеристики на проблемно употребяващите наркотични вещества
в България в съответствие с актуалната европейска практика;

й) организира и контролира събирането на актуални данни относно броя на смъртните
случаи, свързани с употребата на наркотични вещества и с нивото на смъртност сред
употребяващите наркотици в България;
к) организира, контролира и поддържа функционирането на информационна система за
профила и характеристиките на лекуващите се по повод на употребата на наркотични
вещества в България;
л) организира, координира и подпомага функционирането на система за ранно
предупреждение за нови психоактивни вещества в България;
9. осъществява координация и методическо ръководство на дейностите, свързани с
превенция на употребата на наркотични вещества, намаляване на вредите от употребата на
наркотични вещества, лечение и психосоциална рехабилитация на лица, които са били
зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества;
10. разработва програми за превенция на употребата на наркотични вещества, за
психосоциална рехабилитация и за намаляване на здравните вреди от употребата на
наркотични вещества;
11. разработва програми и методи за работа в областта на лечението на лица, зависими от
наркотични вещества;
12. осъществява мониторинг на програмите за превенция на употребата на наркотични
вещества, програмите за лечение и психосоциална рехабилитация и програмите за
намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества, които се реализират на
територията на страната;
13. изготвя становища по проекти на програми за лечение с агонисти и агонистиантагонисти за съответствието им с Наредба № 24 от 2004 г. за утвърждаване на медицински
стандарт "Психиатрия";
14. дава съгласия за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация;
15. дава съгласия за осъществяване на програми за намаляване на вредите от употребата на
наркотични вещества, които се осъществяват на територията на страната;
16. поддържа база данни на лицата, осъществяващи програми за превенция и
психосоциална рехабилитация, и на лицата, които осъществяват програми за намаляване на
вредите от употребата на наркотични вещества;
17. поддържа служебна база данни на лицата, включени в програми за лечение с опиеви
агонисти и агонисти-антагонисти;

18. осъществява специализирано обучение на ръководители на програми и на работещи в
областта на превенцията, лечението, психосоциалната рехабилитация и намаляването на
вредите от употребата на наркотични вещества;
19. осъществява специализиран контрол на лечебната дейност, осъществявана от
програмите за лечение на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества;
20. извършва специализирани лабораторни изследвания и експертизи, свързани с дейността
на центъра;
21. поддържа и анализира информацията от информационната система за регистрация на
суицидните действия;
22. управлява и разработва нови модули за базираната в центъра он лайн система за
дистанционно обучение по проблемите на психичното здраве;
23. осъществява подготовката на лица за придобиване на образователна и научна степен
"доктор" и научна степен "доктор на науките", следдипломно обучение (теоретично и
практическо) като база за специалностите, за които е акредитиран центърът; организира и
провежда продължаващо и индивидуално обучение, както и други форми на учебнопреподавателската дейност в областта на общественото здраве.“
§ 6. В чл. 24 се създава т. 26:
„26. обобщава информацията от анализите на състоянието на специалистите в
здравеопазването съгласно Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в
системата на здравеопазването (обн. ДВ, бр. 7 от 2015 г.) и подготвя доклад до министъра
на здравеопазването“.

КИРИЛ АНАНИЕВ
Министър на здравеопазването

