МОТИВИ
към проекта на Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции

Причини, които налагат приемането на нормативния акт:
С Постановление № 18 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския съвет е направено изменение в Постановление № 148 на
Министерския съвет от 2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
здравеопазването, с което е намалена общата численост на персонала в регионалните здравни
инспекции от 2470 на 2468 щатни бройки. С проекта се предвижда намаляване на числеността на
персонала на Регионална здравна инспекция – Силистра от 51 на 49 щатни бройки и по-конкретно
намаляване на числеността на специализираната администрация, дирекция „Обществено здраве“
с две щатни бройки, които са трайно незаети, повече от шест месеца. С предложеното изменение
на числеността на персонала в Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции се
цели осигуряване на съответствие със свързаната нормативна уредба. Предвиденото намаляване
на щатната численост на персонала няма да наруши изпълнението на възложените на дирекцията
функции.
С цел постигне на съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за
отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) в проекта се
предвижда в правомощията на директора на регионалната здравна инспекция да се включи и
определянето на служител, който да изпълнява функциите на длъжностно лице по защита на
данните.
С оглед възлагане за изпълнение на специфични дейности на регионалните здравни
инспекции, произтичащи от промяна на нормативни актове имащи отношение към ограничаване
на разпространението на заразни болести и необходимостта от спешни мерки, когато това
произлиза от законово разпореждане на директора на регионалната здравна инспекция се
прецизират и допълват функции изпълнявани от дирекция „Надзор на заразните болести“ и
дирекция „Обществено здраве“
Прецизират се и се привеждат в съответствие с промените в действащата нормативна
уредба и задълженията на регионалните здравни инспекции, свързани с държавния здравен
контрол върху химичните вещества и смеси. Съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за защита от

вредното въздействие на химичните вещества и смеси регионалните здравни инспекции
упражняват контрол в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 2, 2а, 3, 7, 10, 14а, 18 – 22, 26 и 33, както
и по чл. 25, ал. 2, т. 2 от закона с цел опазване на здравето на населението. Тези контролни
правомощия са възложени на дирекция „Обществено здраве“ в регионалните здравни инспекции.
В сега действащия Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции освен
регламентираните в Класификатора на длъжностите в администрацията минимални изисквания
са посочени и други изисквания за заемане на длъжностите: директор на дирекция „Обществено
здраве“ и директор на дирекция „Надзор на заразните болести“, което значително затруднява
набирането на персонал за изпълнение на тези длъжности. С проекта се прецизират изискванията
за заемането на тези длъжности, с оглед естеството на извършваната работа и необходимостта от
набирането на кадри завършили медицина, като с предимство ще се считат медицинските
специалисти с придобита специалност свързана конкретно с дейността на дирекциите.
В предложения проект е предвидено да се премахне заложеното към момента деление по
отношение на съществуването на дирекция „Профилактика на болести и промоция на здравето“
в Регионална здравна инспекция Бургас, Регионална здравна инспекция „Софийска област“ и
Столична регионална здравна инспекция, като функциите на същата при липсваща дирекция се
изпълняват от дирекция „Обществено здраве“ без да съществуват изрично записани функции. С
предложената промяна се цели да бъдат ясно регламентирани функциите по профилактиката на
болести, превенцията на зависимости и промоцията на здравето, както и възможността
съществуващите към момента експерти да бъдат запазени и реално да изпълняват както
функциите по превенция, така и част от контролните функции възложени на дирекцията.
Към момента съществуват наименования на структурни звена и отделни длъжности, които
реално нямат разписани функции в Устройствения правилник на регионалните здравни
инспекции.
С проекта се предвижда промяна в числеността на структурните звена в Столичната
регионална здравна инспекция, която е продиктувана от необходимостта от максимално
обезпечаване на дейностите на инспекцията, съгласно настъпили нормативни промени. По този
начин трайно незаети длъжности в дадено структурно звено ще бъдат облечени с нови функции,
което ще доведе до по-добра организация на работата и по-добри резултати за инспекцията като
цяло.
Цели, които нормативният акт си поставя:
Целта на проекта на правилник е привеждане на Устройствения правилник на
регионалните здравни инспекции в съответствие с влезли в сила нормативни промени, а именно

направеното изменение в Постановление № 148 на Министерския съвет от 2017 г., Общия
регламент относно защитата на данните и Закона за защита от вредното въздействие на
химичните вещества и смеси.
Закриване на дирекция „Профилактика на болести и промоция на здравето“ от структурата
на три регионални здравни инспекции, като бъдат запазени функциите свързани с промоцията на
здраве, превенцията на зависимостите и профилактиката на болестите в дирекция „Обществено
здраве“, какъвто подход е възприет през 2015 г. при останалите регионални здравни инспекции.
Функциите и дейността на дирекция „Профилактика на болести и промоция на здравето“ са в
основата на дейността на дирекция „Обществено здраве“ и това би довело до по-добра
организация на цялостната дейност на дирекцията.
Премахване на съществуващи различия от гледна точна на структурни звена и длъжности.
Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Предложеният проект на акт няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет.
Очаквани резултати:
Очакваните резултати от направените промени в Устройствения правилник на
регионалните здравни инспекции са привеждане на числеността на персонала на инспекциите в
съответствие с Постановление № 148 на Министерския съвет от 2017 г., както и синхронизиране
с действащото законодателство по отношение защитата на данни и контролните правомощия,
осъществявани от регионалните здравни инспекции в областта на химичните вещества и смеси.
Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:
След извършения анализ на европейското право се установи, че обществените отношения,
предмет на проекта на Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на
регионалните здравни инспекции не са регламентирани в актове на Европейския съюз. Тяхната
уредба е въпрос на национално решение и е от компетентността на отделените държави-членки.

