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    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

                     Министър на здравеопазването 

 

ДО  

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

  

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен 

правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

На основание чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерски съвет и на 

неговата администрация, внасям за разглеждане проект Постановление на Министерския 

съвет за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински 

надзор“.  

Изготвянето на проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на 

Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е в изпълнение на 

разпоредбата на чл. 7а, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, съгласно която дейността, 

структурата и организацията на работа на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" се 

определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет. Срокът за приемане на 

устройствения правилник на агенцията е 31 март 2019 г., което е регламентирано с § 18, ал. 

6 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса за 2019 г. 

Основна цел на проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на 

Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е да се отразят 

всички регламентирани в Закона за лечебните заведения, Закона за трансплантация на 

органи, тъкани и клетки, Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване и други закони, 
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разпоредби, определящи правомощия на новата агенция, като се регламентират дейността, 

структурата и организацията на работа на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, 

както и щатната численост на агенцията и разпределението й по административни звена, така 

че да се постигне най-добро разпределение на наличните щатни бройки за ефективно и 

качествено осъществяване на правомощията на агенцията. 

Основната причина, както за предхождащата законова промяна, така и за конкретните 

разпоредби в Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, е 

необходимостта да се регламентира контролната дейност върху дейността на лечебните 

заведения, като се предвижда тя да бъде завишена спрямо сегашната в качествено и 

количествено отношение. В тази връзка в хода на текущия контрол се предвижда 

задължително инспектиране на лечебните заведения на всеки две години. Тази промяна се 

базира на резултатите от сега съществуващата практика, които доказват именно 

неефективността на настоящия контрол върху работата на лечебните заведения.  

Обединяването на Изпълнителната агенция "Медицински одит" и Изпълнителната 

агенция по трансплантация в Изпълнителна агенция "Медицински надзор" ще доведе също 

така до премахване на дублиращите се функции и звена на сега съществуващите структури. 

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е структурирана в обща и 

специализирана администрация и е организирана общо в 4 дирекции (1 дирекция в общата 

администрация и 3 в специализираната). 

Щатната численост на персонала на агенцията е 106 щатни бройки, която съответства 

на общата численост на двете настоящи агенции – Изпълнителна агенция „Медицински 

одит“ (78 щ. бр.) и Изпълнителна агенция по трансплантациите (28 щ. бр.). Следователно 

новата Агенция ще продължи да осъществява досегашните функции на преобразуваните 

агенции, както и възложените от закона нови функции в рамките на съществуващата щатната 

численост, с което се цели да се оптимизира щатната численост на второстепенните 

разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването. 

Функциите, възложени със Закона за лечебните заведения на Изпълнителна агенция 

„Медицински надзор“, свързани с регистрацията на лечебните заведения за извънболнична 

помощ и хосписите (осъществявана до момента от регионалните здравни инспекции), както 

и администрирането на режима по издаване на разрешения за осъществяване на лечебна 

дейност за лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, 

центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, 

домовете за медико-социални грижи, диализните центрове и тъканните банки до момента на 

изпращането на заявлението на министъра на здравеопазването ще бъдат предмет на 

дейността на специализираната дирекция „Администриране на режимите по регистрация и 
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издаване на разрешения за лечебна дейност“. Тази дирекция ще извършва и оценка по 

заявления за създаване на нови лечебни заведения за болнична помощ и нови медицински 

дейности по чл. 37а и 37б от Закона за лечебните заведения, които са регламентирани за 

първи път със Закона за лечебните заведения.  

Функциите на Агенцията, свързани с координирането и контролирането на 

дейностите в областта на трансплантацията и асистираната репродукция, извършвани от 

лечебните заведения са възложени на специализираната дирекция „Управление и 

координация на трансплантацията и асистираната репродукция“.  

Основните контролни функции, осъществявани от Агенцията ще се осъществява от 

специализираната дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството“. 

Тази дирекция се предвижда да осъществява и оценка на ефективността и резултатите на 

контролната дейност, да извършва анализи и предлага на изпълнителния директор мерки за 

подобряване на качеството на контролната дейност. 

С цел привеждане в съответствие на нормативните актове на Министерския съвет с 

настъпилите законодателни промени, свързани с преобразуването на Изпълнителна агенция 

„Медицински одит“ и Изпълнителна агенция по трансплантациите в Изпълнителна агенция 

„Медицински надзор“, се отменят Устройственият правилник на Изпълнителната агенция по 

трансплантация, Устройственият правилник на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, 

Наредбата за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и 

хосписите и Наредбата за водене на регистър на лечебните заведения за болнична помощ, 

центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, 

комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните 

центрове. Предлагат се и съответните изменения и допълнения в Постановление № 148 на 

Министерския съвет от 2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството 

на здравеопазването, Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, 

Постановление № 151 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Съвет „Партньорство 

за здраве“, Постановление № 385 на Министерски съвет от 2015 г. за дейността на 

Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт, 

Постановление № 25 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на Център за асистирана 

репродукция и Правилника за условията и реда за работа на Етичната комисия по 

трансплантация към Министерския съвет. 

Предложените промени в Наредбата за условията и реда за ликвидация на лечебните 

заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения целят да отстранят установена при 

прилагането на наредбата неточност в препращащи разпоредби. 
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Очакваният резултат от приемането на Постановление на Министерския съвет за 

приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е да се 

създадат необходимите нормативни предпоставки за оптимално функциониране на новата 

Агенция в съответствие с действащото законодателство, като се постигне ефективно и 

качествено осъществяване на правомощията й. 

Проектът на постановление няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху 

държавния бюджет. Разходите за издръжка на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" 

ще бъдат в рамките на бюджета на Министерство на здравеопазването.   

Обществените отношения, предмет на проекта на постановлението, не са 

регламентирани в европейското право. Тяхната уредба е въпрос на национално решение и е 

от компетентността на отделените държави-членки. Това произтича от разпоредбата на чл. 

168, пар. 7 от Договора за функциониране на Европейския съюз, която предвижда 

изключителна компетентност на държавите-членки по определяне на здравната им политика 

и организирането и предоставянето на здравни услуги и медицински грижи. С оглед на това 

не се налага извършването на анализ за съответствие на проекта с правото на Европейския 

съюз. 

Проектът на Постановление е публикуван за обществено обсъждане на страницата на 

Министерството на здравеопазването в интернет и на Портала за обществени консултации и 

всички заинтересовани страни имат възможност да представят своите аргументирани 

предложения и становища в 30-дневен срок от публикуването. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 1 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация, предлагаме Министерският съвет да 

разгледа и приеме приложения проект на Постановление на Министерския съвет за приемане 

на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. 

С уважение, 

КИРИЛ АНАНИЕВ 

Министър на здравеопазването 

 


