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1. Проблем/проблеми за решаване:
С изменение на Закона за здравето през периода 2010 и 2012 г. настъпиха и редица промени
относно приходите на регионалните здравни инспекции и националните центрове по проблемите
на общественото здраве, като предвидените приходи от платени услуги, поискани от физически и
юридически лица, определени с наредби на министъра на здравеопазването отпаднаха, което
наложи включването им в Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен
контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве, което беше
единствената възможност, предоставена от страна на действащото законодателство, да бъде
регламентирана този вид дейност.
С преминаването изцяло към държавни такси, трябваше да бъдат съобразени изискванията на
Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху
стопанската дейност (ЗОАРАКСД) и въведената Методика за определяне на разходоориентиран
размер на таксите по чл. 7а на същия закон.
Дейностите на регионалните здравни инспекции и националните центрове по проблемите на
общественото здраве са доста разностранни и освен предоставянето на административни услуги
(каквито попадат в обхвата на ЗОАРАКСД), същите извършват и редица лабораторни анализи,
поискани от физически и юридически лица, които са извън предмета на ЗОАРАКСД.
Извършването на лабораторни анализи по искане на физически и юридически лица, няма характер
на административна услуга, но същите са регламентирани със Тарифа за таксите, които се събират
от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на
общественото здраве, като за тях бяха съобразени всички изисквания регламентирани с
Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на ЗОАРАКСД.
Към настоящият момент, поради липса на друга възможност, единствено системата на
здравеопазването и по-конкретно в дейността на регионалните здравни инспекции и националните
центрове по проблемите на общественото здраве се предоставят платени услуги, за което има
предвидени държавни такси. Въпреки че и в други области на обществените отношения
съществуват държавни органи, предоставящи такива платени услуги, в съответното

законодателство е предвидено определянето на стойността на съответната услуга не с държавни
такси а чрез ценоразписи на съответното ведомство.
Предвид гореизложеното се стигна до събиране на „такси“ при предоставянето на платени услуги
поискани от физически и юридически лица, като в същото време не бяха предвидени промени във
финансирането на съответните второстепенни разпоредители при въвеждането на тези промени
със Закона за здравето.
В настоящата ситуация с Тарифата за таксите които се събират от органите на държавния здравен
контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве, са регламентирани и
държавни такси за услуги предоставяни по изрично искане на физически и юридически лица.
Именно с тарифата е въведена и държавна такса за доказване на SARS-CoV-2 чрез RT-PCR, което
потвърждава, че същата нямат характер на административна услуга, изрично регламентирана в
закон или подзаконов нормативен акт.
В същото време, липсата на друга регламентация и въвеждането под формата на държавна такса,
създава предпоставка този вид такси да бъдат погрешно разбирани, че представляват
административни услуги и да бъдат прилагани специфичните изискванията на ЗОАРАКСД,
относно задължения към административните органи.
Този проблем беше ясно дефиниран и с Решение № 704 от 5 октомври 2018 г. на Министерския
съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, където
е направено предложение за заличаване на административната услуга „Извършване на
лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица“. Изложения мотив
за това, е че извършването на лабораторни анализи не представлява административна услуга, като
същата може да бъде предоставяна и от други юридически лица, които нямат властнически
правомощия и не са административни органи.
Предоставянето или непредоставянето на тези дейности не би се отразила върху основната
дейност по държавен здравен контрол и провежданите политики от Министерство на
здравеопазването.
Закона за здравето регламентира, че приходите на регионалните здравни инспекции и
националните центрове по проблемите на общественото здраве се формират и от собствена
дейност, като съществува възможност единствено да бъдат под формата на държавни такси.
В тази връзка е необходимо да бъдат въведени чрез Тарифа за таксите, които се събират от
органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото
здраве нови такси за разработените нови методи за извършване на лабораторни анализи от страна
на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ):
- доказване на IgМ или IgА или IgG антитела срещу SARS-CoV-2 с ELISA, за клас
имуноглобулини;
- определяне на неутрализиращи антитела срещу SARS-CoV-2 с ELISA;
- целогеномно секвениране на SARS-CoV-2 ;
- определяне на SARS-CoV-2 специфични Т-клетки посредством метод ELISpot;
- флоуцитометрично определяне на SARS-CoV-2 специфични Т лимфоцити.
С проекта на постановлението се предлага и изменение (намаляване) на съществуваща такса за
доказване на SARS-CoV-2 чрез RT-PCR, във връзка с настъпила промяна в стойността на
използваните материали за извършването на лабораторния анализ от НЦЗПБ и регионалните
здравни инспекции. При определянето на съществуващата към момента държавна такса за тази
дейност са били използвани данните за разходите за материали към момента на съставяне на плансметката, съобразно Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7
на ЗОАРАКСД. Поради настъпила промяна в стойността на разходите за предоставяне на услугата,
а именно в стойността на основните консумативи (кит за екстракция, кит за Real time PCR и
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лабораторни консумативи за обработка на пробата) спрямо стойността на същите използвани за
формирането на таксата в началото на 2020 г. е установена необходимост от намаляване на размера
на таксата от 130,00 лв на 90,00 лв.
1.1. Кратко опишете проблема/проблемите и причините за неговото/тяхното възникване. По възможност посочете числови стойности.

Националния център по заразни и паразитни болести, като част от системата на здравеопазването,
провеждащо политиката в областта на надзора на заразните болести е разработило и внедрило
нови лабораторни методи, които могат да бъдат предоставени при поискване и срещу заплащане
на физически и юридически лица единствено след въвеждането на съответните държавни такси за
тях.
Извършването на лабораторни анализи по искане на физически и юридически лица, няма характер
на административна услуга, но същите са регламентирани със Тарифа за таксите, които се събират
от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на
общественото здраве, като за тях бяха съобразени всички изисквания регламентирани с
Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на ЗОАРАКСД.
1.2. 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.).

Не е възможно проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна
в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности, тъй като
основната причина за предложеното изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се
събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на
общественото здраве е въвеждането на нови такси за предоставяне на лабораторни анализи от
НЦЗПБ в областта на диагностиката на SARS-CoV-2, които се предоставят по искане на физически
и юридически лица, предоставяни като платени услуги. Реда за тяхното регламентиране по друг
начин не е уреден в законодателството, както и не е уреден ред за поддържане и издържане на тази
дейност.
1.3. Посочете защо действащата нормативна рамка не позволява решаване на проблема/проблемите.

Закона за здравето регламентира, че приходите на националните центрове по проблемите на
общественото здраве се формират и от собствена дейност, като съществува възможност
единствено да бъдат под формата на държавни такси.
1.4. Посочете задължителните действия, произтичащи от нормативни актове от по-висока степен или актове от правото на ЕС.

С чл. 24, ал. 1 на Закона за здравето е предвидено, че приходите на националните центрове по
проблемите на общественото здраве се формират от други бюджетни приходи от - държавни такси;
научноизследователска и експертна дейност и такси за следдипломно обучение.
1.5. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите
от тях?

При направения функционален преглед на дейностите извършвани от регионалните здравни
инспекции и националните центрове по проблемите на общественото здраве, бяха
идентифицирани и някои нови практики, които не са включени в Тарифа за таксите, които се
събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на
общественото здраве. Установено е също така, че въвежданите нови лабораторни анализи не могат
да бъдат предоставяни по искане на физически и юридически лица, предвид липсата на друга
възможност в действащото законодателство.
Към настоящият момент липсата на такси за разработените нови лабораторни методи, както и
наличието на такса, която не е актуализирана спрямо настъпилите промени в показателите
възоснова на които е съставена не оказват влияние върху основната дейност на регионалните
здравни инспекции и Националния център по заразни и паразитни болести.
Предложените за предоставяне нови услуги се очаква да бъдат с твърде ограничена честота,
предвид спецификата на изследванията, а именно, че същите са високоспециализирани и
специфични и нямат приложение, което да налага тяхното масово предоставяне. Също така
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регламентирането на конкретна държавна такса, единствено ще осигури възможност за достъп до
такъв вид изследване, при съобразяване с възможностите и натовареността на съответната
лаборатория, която изпълнява и редица дейности свързани с диагностиката на SARS-CoV-2, от
което се прави заключение, че приходите от такси за тези услуги ще са с незначителен размер.
Предвид факта, че таксата на по-често предоставяната услуга за доказване на SARS-CoV-2 чрез
RT-PCR е намалена, считаме че няма да има отражение в приходната част на бюджета.
Предоставянето на услугата е съобразена с натовареността на съответната лаборатория, относно
конкретно възложените дейности, за които е осигурено финансиране и не се налага заплащане на
държавна такса от страна на лицата на които е назначено такъв вид изследване от медицински
специалист.
2. Цели:
Създаване на възможност за предоставяне на платени услуги поискани от физически и
юридически лица, вследствие на въведените нови лабораторни анализи от НЦЗПБ и промяна на
съществуваща услуга, предоставяна от НЦЗПБ и регионалните здравни инспекции в областта на
диагностиката на SARS-CoV-2.
Посочете определените цели за решаване на проблема/проблемите, по възможно най-конкретен и измерим начин, включително индикативен
график за тяхното постигане. Целите е необходимо да са насочени към решаването на проблема/проблемите и да съответстват на
действащите стратегически документи.

3. Заинтересовани страни:
Физически и юридически лица – заявители на съответните лабораторни анализи.
Предвид характера на предлаганите нови такси и актуализацията на съществуваща такса, а именно, че
същите представляват единствено услуги предоставяни на физически и юридически лица, които са изрично
поискани. Поради липсата на специфично нормативно задължение за тяхното предоставяне от страна на
регионалните здравни инспекции и Националния център по заразни и паразитни болести не може да бъде
идентифициран приблизителен брой на заинтересованите страни.

Възможността да бъде предоставяна съответната услугата ще бъде съобразена с натовареността
на съответната лаборатория, относно конкретно възложените дейности, за които е осигурено
финансиране и не се налага заплащане на държавна такса от страна на лицата на които е назначено
такъв вид изследване от медицински специалист. Съобразно натовареността на лабораториите,
този вид услуги може и да не бъдат предоставяни по искане на физически и юридически лица.
Липсата на регламентирани държавни такси няма да позволи тяхното предоставяне по искане на
физически и юридически лица, дори и при възникнала възможност съответната лаборатория да
може да предостави тази услуга.
Посочете всички потенциални заинтересовани страни/групи заинтересовани страни (в рамките на процеса по извършване на частичната
предварителна частична оценка на въздействието и/или при обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове), върху
които предложенията ще окажат пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени
организации, граждани/техни представители, държавни органи/общини и др.).

4. Варианти на действие. Анализ на въздействията:
4.1. По проблем 1:
Вариант 1 „Без действие“:
Описание:
Няма да бъде направена промяна в Тарифата за таксите, които се събират от органите на
държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по
Закона за здравето.
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Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Няма
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Няма да могат да бъдат предоставяни на физически и юридически лица възможността за
извършване на въведените нови лабораторни анализи и изменение на съществуващи от НЦЗПБ и
регионалните здравни инспекции в областта на диагностиката на SARS-CoV-2.
Съществуващата такса за диагностика чрез полимеразна верижна реакция (PCR) за доказване на
COVID-19 няма да бъде приведена в съответствие с настъпилите промени в стойността на
материалите, въз основа на които е направено изчислението по Методиката по чл. 7а от Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската
дейност, а именно намалението на стойността на предоставяната услуга.
Липсата на регламентирани такси няма да позволи тяхното предоставяне по искане на физически
и юридически лица, дори и при възникнала възможност съответната лаборатория да може да
предостави тази услуга.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Специфични въздействия:
Въздействия върху малките и средните предприятия: няма
Административна тежест: няма
1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични
въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат
значителни и кои второстепенни.
1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за
информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

Вариант 2 „Приемане на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение
на Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и
националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето“:
Описание:
Ще могат да бъдат предоставяни на физически и юридически лица възможността за извършване
на въведените нови лабораторни анализи от НЦЗПБ и регионалните здравни инспекции в областта
на диагностиката на SARS-CoV-2.
Възможността да бъде предоставяна съответната услугата ще бъде съобразена с натовареността
на съответната лаборатория, като този вид услуги може и да не бъдат предоставяни по искане на
физически и юридически лица при натовареност на лабораторията и невъзможност за извършване
на допълнителни анализи.
Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Ще се създаде възможност за достъп на физическите и юридическите лица при поискване и срещу
заплащане на държавна такса до въведените нови и актуализирани съществуващи лабораторни
анализи предоставяни от НЦЗПБ и регионалните здравни инспекции в областта на диагностиката
на SARS-CoV-2.
Потребителите ще бъдат по-добре информирани за стойността на държавната такса, която следва
да заплатят при ползване на услугата.
Ще бъде осигурено привеждане на действащата към момента такса в съответствие с Методиката
по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол върху стопанската дейност, като стойността на предоставяната услуга свързана с
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доказване на SARS-CoV-2 чрез RT-PCR ще бъде намалена, съобразно настъпилите промени в
стойността на материалите, въз основа на които е остойностена услугата.
При определянето размера на таксите са използвани данните за актуалните разходи за материали
и труд, съобразно Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7 на
ЗОАРАКСД. Поради настъпила промяна в стойността на разходите за предоставяне на услугата, а
именно в стойността на основните консумативи (кит за екстракция, кит за Real time PCR и
лабораторни консумативи за обработка на пробата) спрямо стойността на същите използвани за
формирането на таксата в началото на 2020 г. е установена необходимост от намаляване на размера
на таксата.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Няма
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Специфични въздействия:
Въздействия върху малките и средните предприятия: няма
Административна тежест: няма
(въздействията върху малките и средните предприятия; административна тежест)
1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични
въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат
значителни и кои второстепенни.
1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за
информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

5. Сравняване на вариантите:
Степени на изпълнение по критерии: 1) висока; 2) средна; 3) ниска.
5.1. По проблем 1:

Ефективност

Цел 1: Създаване на възможност за
предоставяне на нови изследвания

3

2

Ефикасност

Вариант 1

Цел 1: Създаване на възможност за
предоставяне на нови изследвания

3

2

Съгласуваност

Вариант
„Без действие“

Цел 1: Създаване на възможност за
предоставяне на нови изследвания

2

2

1.1. Сравнете вариантите чрез сравняване на ключовите им положителни и отрицателни въздействия.
1.2. Посочете степента, в която вариантите ще изпълнят определените цели, съгласно основните критерии за сравняване на вариантите:
ефективност, чрез която се измерва степента, до която вариантите постигат целите на предложението;
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ефикасност, която отразява степента, до която целите могат да бъдат постигнати при определено ниво на ресурсите или при най-малко
разходи;
съгласуваност, която показва степента, до която вариантите съответстват на действащите стратегически документи.

6. Избор на препоръчителен вариант:
По проблем 1: Вариант 2 „Приемане на Постановление на Министерския съвет за изменение
и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен
контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за
здравето“
Посочете препоръчителните варианти за решаване на поставения проблем/проблеми.

6.1. Промяна в административната тежест за физическите и юридическите лица от
прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми):

Извършването на лабораторни анализи по искане на физически и юридически лица, няма характер
на административна услуга, но същите са регламентирани със Тарифа за таксите, които се събират
от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на
общественото здраве, като за тях са съобразени всички изисквания регламентирани с Методиката
за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на ЗОАРАКСД.
Към настоящият момент, поради липса на друга възможност, предоставянето на посочените
лабораторни услуги може да бъдат предоставяни единствено чрез регламентирането на държавни
такси в Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и
националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето.
1.1. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на препоръчителния вариант за решаване на всеки проблем.
1.2. Ако се предвижда въвеждането на такса, представете образуването на нейния размер съгласно Методиката по чл. 7а от Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

6.2. Създават ли се нови/засягат ли се съществуващи регулаторни режими и услуги от
прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми)?

Извършването на лабораторни анализи по искане на физически и юридически лица, няма характер
на административна услуга, регламентирана със закон или подзаконов нормативен акт.
Липсата на друга регламентация и въвеждането под формата на държавна такса, създава
предпоставка този вид такси да бъдат погрешно разбирани, че представляват административни
услуги и да бъдат прилагани специфичните изискванията на ЗОАРАКСД, относно задължения към
административните органи.
Този проблем беше ясно дефиниран и с Решение № 704 от 5 октомври 2018 г. на Министерския
съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, където
е направено предложение за заличаване на административната услуга „Извършване на
лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица“. Изложения мотив
за това, е че извършването на лабораторни анализи не представлява административна услуга, като
същата може да бъде предоставяна и от други юридически лица, които нямат властнически
правомощия и не са административни органи.
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Предоставянето или непредоставянето на тези дейности не би се отразила върху основната
дейност по държавен здравен контрол и провежданите политики от Министерство на
здравеопазването.
Размерът на таксите е в съответствие с необходимите материално-технически и административни
разходи, за извършване на съответната дейност и е определен по Методиката за определяне на
разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им. За всяка
предложена такса е разработена и план-сметка за нейното формиране.
Размерът на таксите включва направените преки и непреки разходи, свързани с предоставянето на
съответната услуга на физическо или юридическо лице. Всички преки и непреки разходи, които
могат да бъдат пряко свързани с предоставянето на услугата са посочени в стойността на услугата,
а тези за които не е възможно е възприет принципа за пропорционално разпределение на
направените разходи от административния орган, който е представен като процент на
общоадминистративни разходи.
1.1. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на избрания вариант.
1.2. В случай че се предвижда създаване нов регулаторен режим, посочете неговия вид (за стопанска дейност: лицензионен, регистрационен; за
отделна стелка или действие: разрешителен, уведомителен; удостоверителен и по какъв начин това съответства с постигането на целите).
1.3. Мотивирайте създаването на новия регулаторен режим съгласно изискванията на чл. 3, ал. 4 от Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
1.4. Посочете предложените нови регулаторни режими отговарят ли на изискванията на чл. 10 – 12 от Закона за дейностите по предоставяне
на услуги.
1.5. Посочете изпълнено ли е изискването на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
1.6. В случай че се изменят регулаторни режими или административни услуги, посочете промяната.

6.3. Създават ли се нови регистри от прилагането на препоръчителния вариант
(включително по отделните проблеми)?

Когато отговорът е „Да“, посочете регистрите, които се създават и по какъв начин те ще бъдат интегрирани в общата регистрова
инфраструктура.

6.4. По какъв начин препоръчителният вариант въздейства върху микро-, малките и
средните предприятия (МСП) (включително по отделните проблеми)?

Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на препоръчителния вариант.

6.5. Потенциални рискове от прилагането на препоръчителния вариант (включително по
отделните проблеми):
Не са идентифицирани възможни рискове при реализирането на Вариант 2 „Приемане на
Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се
събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на
общественото здраве по Закона за здравето“
Посочете възможните рискове от прилагането на препоръчителния вариант, различни от отрицателните въздействия, напр. възникване на
съдебни спорове и др.

7. Консултации:
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Посочете основните заинтересовани страни, с които са проведени консултации. Посочете резултатите от консултациите, включително на
ниво ЕС: спорни въпроси, многократно поставяни въпроси и др.

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове Проектът на Постановление на Министерския
съвет за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от органите на
държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по
Закона за здравето ще бъде публикуван на Портала за обществени консултации за срок от 30 дни.
Обобщете най-важните въпроси за обществени консултации. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете
консултационни процедури.

8. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?

1.1. Посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 6.2 и 6.3, дали е извършена оценка на
въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
1.2. Изборът трябва да съответства на посоченото в раздел 1, съгласно неговата т. 1.5.

9. Изисква ли се извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието поради
очаквани значителни последици?

(преценка съгласно чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за нормативните актове)

10. Приложения: няма
Приложете необходимата допълнителна информация и документи.

11. Информационни източници: няма
Посочете изчерпателен списък на информационните източници, които са послужили за оценка на въздействията на отделните варианти и при
избора на вариант за действие: регистри, бази данни, аналитични материали и др.

12. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за извършването
на частичната предварителна оценка на въздействието:
Име и длъжност: д-р Теодора Тодорова, директор на дирекция „Здравен контрол“
Дата:
Подпис:
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