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    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

                     Министър на здравеопазването 

 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ  

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 ДОКЛАД 

 

от проф. д-р Николай Петров, дмн - министър на здравеопазването 

 

Относно: проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на 

Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание чл. 31, ал. 1 и 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет 

и на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Постановление на 

Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на 

здравеопазването.     

Основната цел на проекта е да бъдат предприети действия за оптимизиране и 

повишаване ефективността на работа на администрацията на Министерството на 

здравеопазването (МЗ). Това се налага поради констатиране на дублиращи се и 

разпокъсани функции между административни звена на МЗ, както и на щатна численост, 

която не е съобразена с обема на възложените дейности и с приоритетите на МЗ към 

настоящия момент.  

Проблемите са възникнали поради това, че настоящите функции и структура на 

МЗ са определени в началото на 2015 г. и оттогава не са актуализирани съобразно 

приоритетите в работата на МЗ.  
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Приемането на нов Устройствен правилник на МЗ се налага поради необходимост 

от създаване на организационна структура, която оптимално и ефективно да подпомогне 

министъра на здравеопазването в изпълнение на неговите функции съобразно 

приоритетите на правителството. 

В изпълнение на горепосочените цели се предлагат следните по - важни промени: 

По отношение на общата администрация на МЗ: 

1. Ясно дефиниране на финансовите отговорности чрез създаване на 

самостоятелна дирекция „Бюджет и финанси“, в която да се съсредоточат единствено 

функциите, свързани с бюджетните и финансовите въпроси. По този начин новото 

структурно звено ще изпълнява точно определени и ясно дефинирани задачи, без да бъде 

натоварено с други функции, които биха могли да доведат до забавяне на изпълнението 

на дейностите от финансов характер. 

2. Постигане на пълно съответствие със Закона за администрацията чрез 

позициониране на правните и на протоколните дейности в общата, вместо в 

специализираната администрация. 

3. Обединяване на всички дейности, които имат административно – технически и 

стопански характер в едно структурно звено чрез създаване на дирекция 

„Административни дейности“ с цел тяхното всеобхватно администриране и недопускане 

на разпокъсването им между отделни структурни звена. 

По отношение на специализираната администрация на МЗ: 

1. Обединяване на функциите в областта на общественото здраве в едно 

структурно звено с цел оптимизиране на тяхното изпълнение. Това е дирекция „Здравен 

контрол“, която ще има за задача и да подпомага дейността на главния държавен здравен 

инспектор. 

2. Създаване на самостоятелна дирекция „Промоция и профилактика на болести 

и зависимости“ със задачи, свързани с приоритетите, залегнали в основата на 

коалиционното споразумение на правителството относно интегриран подход към 

зависимостите. В тази дирекция ще бъдат съсредоточени и дейностите по създаване и 

изпълнение на политики по превенция и лечение на социално – значими заболявания 

като ХИВ/СПИН и туберкулоза. 

3. Обособяване на дейностите по обществените поръчки в отделно звено поради 

отчитане на спецификата на дейността и на специалното правомощие на министъра на 

здравеопазването по провеждане на обществени поръчки в качеството му на Централен 

орган за покупки в сектор „Здравеопазване“, съгласно Постановление № 146 на 

Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Централен орган за покупки в сектор 

„Здравеопазване“ (ДВ, бр. 44 от 2015 г.). До този момент обществените поръчки 
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следваше да се администрират от повече от едно структурно звено, което създава риск 

от дублиране и разпокъсване на функции и отговорности. 

4. Обособяване на самостоятелна дирекция „Международни дейности“ с цел 

постигане на максимална ефективност при изпълнение на ангажиментите в областта на 

здравеопазването по време на българското Председателство през 2018 г. 

5. Ясно дефиниране на приоритетите по усвояване на средства по оперативни 

програми на ЕС и от други донори чрез създаване на дирекция „Международни проекти 

и електронно здравеопазване“, в която се съсредоточават и дейностите в областта на 

електронното здравеопазването, тъй като неговото въвеждане зависи и от успешното 

изпълнение на проекти. 

Предвид промените в Закона за държавния служител през 2015 г. се актуализира  

организацията на работното време с променливи граници в МЗ като се урежда начинът 

на неговото отчитане. 

Извършват се прецизиращи промени за уточняване и детайлизиране на функциите 

на структурните звена в министерството. 

Всички предложени промени се извършват, без да се налагат изменения в щатната 

численост на МЗ. 

За пълнота, в проекта се посочват и второстепенните разпоредители с бюджет към 

министъра на здравеопазването, които не се променят в сравнение с настоящия момент. 

Извършва се допълваща редакция в Устройствения правилник на Изпълнителната 

агенция по лекарствата, като на агенцията се възлагат функции по техническо 

осигуряване дейността на Комисията по етика за многоцентрови изпитвания, тъй като 

дейността е тясно свързана с лекарствените продукти, поради което от систематична 

гледна точка промяната е целесъобразна.  

С предложения проект се изпълнява политиката на правителството за създаване 

на добре работещи администрации и ясно дефиниране на техните функции и 

отговорности. 

     В резултат от приемането на постановлението се очаква създаване на оптимална 

организация на работа в министерството.  

     Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на европейското право, поради 

което не се налага изготвяне на справка за съответствие с него. 

     Проектът е обявен за публично обсъждане на Интернет страницата на МЗ и на 

Портала за обществени консултации. 

            

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник 

на Министерския съвет и на неговата администрация, и чл. 42, ал. 4 от Закона за 

администрацията, предлагам Министерският съвет да приеме проекта на Постановление 

за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването.                   

 

С уважение, 

ПРОФ. Д-Р НИКОЛАЙ ПЕТРОВ, ДМН 

Министър на здравеопазването 

 

  


