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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№  .................... 

от ...................... 2017 година 

 

за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването 

  

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 

ПОСТАНОВИ: 

 

Чл. 1. Приема Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването. 

Чл. 2. (1) Министърът на здравеопазването е първостепенен разпоредител с 

бюджет. 

(2) Второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването са:  

1. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата; 

2. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“; 

3. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по трансплантация; 

4. председателят на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените 

продукти;   

5. директорите на регионалните здравни инспекции; 

6. директорът на Центъра за асистирана репродукция; 

7. директорът на Център „Фонд за лечение на деца“; 

8. директорът на Националната експертна лекарска комисия; 

9. директорът на Националния център по заразни и паразитни болести; 

10. директорът на Националния център по наркомании; 

11. директорът на Националния център по обучение и квалификация в системата за 

спешна медицинска помощ; 

12. директорът на Националния център по обществено здраве и анализи; 

13. директорът на Националния център по радиобиология и радиационна защита; 

14. директорите на домовете за медико-социални грижи за деца; 

15. директорите на държавните психиатрични болници; 



16. директорът на Националния център по трансфузионна хематология – София; 

17. директорите на районните центрове по трансфузионна хематология; 

18. директорите на центровете за спешна медицинска помощ. 

(3) Общата численост на персонала във второстепенните разпоредители с бюджет 

по ал. 2 е посочена в приложението. 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Отменят се: 

1. Устройственият правилник на Министерството на здравеопазването, приет с 

Постановление № 67 на Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2015 г., изм. и 

доп., бр. 10 от 2016 г. и бр. 34 от 2016 г.). 

2. Постановление № 256 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на 

Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 88 от 2009 

г., изм. и доп., бр. 98 от 2009 г., бр. 27 и 64 от 2010 г., бр. 2, 5, 15, 38, 41 и 59 от 2011 г., бр. 

101 и 103 от 2012 г., бр. 30 и 67 от 2013 г., бр. 24, 81 и 84 от 2014 г., бр. 27, 47, 53, 60, 63 и 

94 от 2015 г., бр. 68, 74 и 89 от 2016 г.). 

3. Постановление № 149 на Министерския съвет от 2013 г. за приемане на 

Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 64 от 2013 

г.). 

4. Член 1 от Постановление № 67 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане 

на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването и на Устройствен 

правилник на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ (обн., ДВ, бр. 23 от 2015 г.). 

§ 2. В чл. 6, ал. 1 от Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по 

лекарствата, приет с Постановление № 169 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, 

бр. 52 от 2009 г., изм. и доп., бр. 69 от 2009 г., бр. 5 и 83 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 7 

и 30 от 2013 г., бр. 24, 74 и 84 от 2014 г. и бр. 44 от 2015 г.) се създава т. 14: 

„14. осигурява технически дейността на Комисията по етика за многоцентрови 

изпитвания.“ 

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен 

вестник“. 

Приложение  

към чл. 2, ал. 3  

Обща численост на персонала във второстепенните разпоредители с бюджет към 
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министъра на здравеопазването 

 

№ 

по 

ред 

Наименование 

Обща 

численост на 

персонала 

1. Изпълнителна агенция по лекарствата 194 

2. Изпълнителна агенция „Медицински одит“ 78 

3. Изпълнителна агенция по трансплантация 30 

4. Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените 

продукти 
39 

5. Регионални здравни инспекции 2488 

6. Център за асистирана репродукция 5 

7. Център „Фонд за лечение на деца“ 10 

8. Национална експертна лекарска комисия 68 

9. Национален център по заразни и паразитни болести 203 

10. Национален център по наркомании 20 

11. Национален център по обучение и квалификация в системата за 

спешна медицинска помощ 
5 

12. Национален център по обществено здраве и анализи 189 

13. Национален център по радиобиология и радиационна защита 102 

14. Домове за медико-социални грижи за деца 1396 

15. Държавни психиатрични болници 1435 

16. Национален център по трансфузионна хематология – София 196 

17. Районни центрове по трансфузионна хематология 315 

18. Центрове за спешна медицинска помощ 7113 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

БОЙКО БОРИСОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: 

ВЕСЕЛИН ДАКОВ 

 
____________________________________________________________________________________________ 

И. д. главен секретар на Министерството на здравеопазването: 

Радослав Щербаков 

 

Директор на дирекция „Нормативно регулиране и обществени поръчки в здравеопазването“: 

Христина Тодорова 

 

 

 


