
МИНИСТЕРСТВО  НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на 

регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от 2011 г.; изм., бр. 31 от 2011 г., бр. 34 

от 2013 г., бр. 68 от 2014 г., бр. 2, 47 и 63 от 2015 г., бр. 68 и 89 от 2016 г.) 

§ 1. В чл. 31, ал. 2 се правят следните изменения: 

1. Точка 1 се изменя така: 

„1. извършва проверки за спазване на утвърдените медицински стандарти във връзка с 

регистрацията на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и лечебната 

дейност по чл. 2а от Закона за лечебните заведения и администрира процеса по регистрация до 

изпращане на заявлението заедно със събраните документи на Изпълнителна агенция 

„Медицински надзор“;“. 

2. Точка 2 се изменя така: 

„2. извършва проверки за изпълнение на изискванията на Закона за лечебните заведения, 

наредбата по чл. 46, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и на утвърдените медицински 

стандарти във връзка с издаването на разрешения за лечебна дейност на 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 и администрира процеса по издаване на разрешение 

до изпращане на заявлението заедно със събраните документи на Изпълнителна агенция 

„Медицински надзор“;“. 

3. В т. 3 и 7 думите „Медицински одит“ се заменят с „Медицински надзор“. 

4. В т. 8 думите „и осъществява контрол по спазването на методиката за субсидиране на 

лечебни заведения със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването“ се 

заменят с „и участва в извършването на проверки по изпълнение на наредбата по чл. 106а, ал. 

6 от Закона за лечебните заведения“. 

§ 2. Приложение № 5 към чл. 26 се изменя така: 

  

„Приложение № 5 към чл. 26 

Численост на персонала в Регионална здравна инспекция – Видин – 52 щатни бройки 

Директор на РЗИ 1 

Заместник-директор 1 

Главен секретар 1 

Обща администрация, в т.ч.: 10 

дирекция „Административно-правно,   

финансово и стопанско обслужване“ 10 

Специализирана администрация, в т.ч.: 39 

дирекция „Медицински дейности“ 11 

дирекция „Надзор на заразните болести“ 11 

дирекция „Обществено здраве“ 17“. 

§ 3. Приложение № 11 към чл. 26 се изменя така: 

„Приложение № 11 към чл. 26 

Численост на персонала в Регионална здравна инспекция – Ловеч – 57 щатни бройки 



 

     § 4. Приложение № 18 към чл. 26 се изменя така: 

„Приложение № 18 към чл. 26 

Численост на персонала в Регионална здравна инспекция – Русе – 92 щатни бройки 

Директор на РЗИ 1 

Заместник-директор 1 

Главен секретар 1 

Обща администрация, в т.ч.: 15 

дирекция „Административно-правно,   

финансово и стопанско обслужване“ 15 

Специализирана администрация, в т.ч.: 74 

дирекция „Медицински дейности“ 12 

дирекция „Надзор на заразните болести“ 23 

дирекция „Обществено здраве“ 39“. 

§ 5. Приложение № 19 към чл. 26 се изменя така: 

„Приложение № 19 към чл. 26 

Численост на 

персонала в Регионална 

здравна инспекция – 

Силистра – 51 щатни 

бройки 

 

     § 6. Приложение № 20 към чл. 26 се изменя така: 

„Приложение № 20 към чл. 26 

Численост на персонала в Регионална здравна инспекция – Сливен – 60 щатни бройки 

Директор на РЗИ 1 

Заместник-директор 1 

Главен секретар 1 

Обща администрация, в т.ч.: 10 

дирекция „Административно-правно,   

финансово и стопанско обслужване“ 10 

Директор на РЗИ 1 

Заместник-директор 1 

Главен секретар 1 

Обща администрация, в т.ч.: 13 

дирекция „Административно-правно,   

финансово и стопанско обслужване“ 13 

Специализирана администрация, в т.ч.: 41 

дирекция „Медицински дейности“ 11 

дирекция „Надзор на заразните болести“ 11 

дирекция „Обществено здраве“ 19“. 

Директор на РЗИ 1 

Заместник-директор 1 

Главен секретар 1 

Обща администрация, в т.ч.: 9 

дирекция „Административно-правно,   

финансово и стопанско обслужване“ 9 

Специализирана администрация, в т.ч.: 39 

дирекция „Медицински дейности“ 11 

дирекция „Надзор на заразните болести“ 11 

дирекция „Обществено здраве“ 17“. 



Специализирана администрация, в т.ч.: 47 

дирекция „Медицински дейности“ 11 

дирекция „Надзор на заразните болести“ 17 

дирекция „Обществено здраве“ 19“. 

§ 7. Приложение № 25 към чл. 26 се изменя така: 

„Приложение № 25 към чл. 26 

Численост на персонала в Регионална здравна инспекция – Търговище – 56 щатни бройки 

Директор на РЗИ 1 

Заместник-директор 1 

Главен секретар 1 

Обща администрация, в т.ч.: 10 

дирекция „Административно-правно,   

финансово и стопанско обслужване“ 10 

Специализирана администрация, в т.ч.: 43 

дирекция „Медицински дейности“ 11 

дирекция „Надзор на заразните болести“ 11 

дирекция „Здравен контрол“ 21“. 

§ 8. Приложение № 26 към чл. 26 се изменя така: 

„Приложение № 26 към чл. 26 

Численост на 

персонала в Регионална 

здравна инспекция – 

Хасково – 79 щатни 

бройки 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

§ 9. До 30 април 2019 г. могат да се подават заявления за организационно и финансово 

подпомагане за извършване на асистирана репродукция съгласно досегашното приложение № 

2 към чл. 31, ал. 1 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за 

асистирана репродукция (ДВ, бр. 21 от 2009 г.). 

§ 10. В Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана 

репродукция (обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.; изм., бр. 58 от 2011 г., бр. 43, 56 и 103 от 2012 г., бр. 

13 от 2014 г., бр. 4 и 73 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 26, ал. 2, т. 2 думите „1 до 1,4 ng/ml“ се заменят с „0,5 до 1,1 ng/ml“. 

2. В чл. 27, ал. 1, т. 2 думите „1 ng/ml (7,4 pmol/l)“ се заменят с „0,5 ng/ml“. 

3. В чл. 28, ал. 2: 

а) точка 1 се изменя така: 

„1. да имат издадено разрешение, съответно удостоверение или регистрация за дейности по 

асистирана репродукция;“ 

б) точка 2 се отменя. 

4. В чл. 31: 

Директор на РЗИ 1 

Заместник-директор 1 

Главен секретар 1 

Обща администрация, в т.ч.: 14 

дирекция „Административно-правно,   

финансово и стопанско обслужване“ 14 

Специализирана администрация, в т.ч.: 62 

дирекция „Медицински дейности“ 11 

дирекция „Надзор на заразните болести“ 21 

дирекция „Обществено здраве“ 30“. 



а) в ал. 1, т. 1: 

аа) в буква „б“ думите „по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето“ се заменят със „съответно 

удостоверение или регистрация за дейности по асистирана репродукция“; 

бб) в буква „г“ думите „с един и същ партньор“ се заличават; 

б) в ал. 3 след думата „разрешение“ се поставя запетая и се добавя „съответно удостоверение 

или регистрация“, а думите „съгласно чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето“ се заличават. 

5. В чл. 40, ал. 2, т. 2, буква „а“ накрая се поставя запетая и се добавя „изготвена въз основа 

на стандартизирани вътрешни формати, посочени в медицинския стандарт по асистирана 

репродукция“. 

6. В чл. 43, ал. 1, т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „изготвена въз основа на 

стандартизирани вътрешни формати, посочени в медицинския стандарт по асистирана 

репродукция“. 

7. В чл. 43а, ал. 1, т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „изготвена въз основа на 

стандартизирани вътрешни формати, посочени в медицинския стандарт по асистирана 

репродукция“. 

8. В чл. 43б, ал. 1, т. 2, буква „г“ накрая се поставя запетая и се добавя „изготвена въз основа 

на стандартизирани вътрешни формати, посочени в медицинския стандарт по асистирана 

репродукция“. 

9. В чл. 47 ал. 3 – 5 се отменят. 

10. Навсякъде в правилника думите „Изпълнителната агенция по трансплантация“ се 

заменят с „Изпълнителната агенция „Медицински надзор“. 

11. В приложение № 2 към чл. 31, ал. 1: 

а) редове 

„ 

Трите имена на съпруга или партньора 

(лице от мъжки пол) – не се попълва при 

подаване на заявление по чл. 32, ал. 1, т. 

1 

ЕГН на съпруга или партньора (лице от 

мъжки пол) – не се попълва при 

подаване на заявление по чл. 32, ал. 1, т. 

1 

“ 

се изменят така: 

„ 

Трите имена на съпруга или партньора 

(лице от мъжки пол) – не се попълва при: 

1. подаване на заявление по чл. 32, ал. 

1, т. 1; 

 2. липса на съпруг или партньор към 

момента на подаване на заявлението. 



При липса на съпруг или партньор не се 

подават документи по чл. 31, ал. 1, т. 5, т. 

6 (в частта относно съпруга/партньора) и 

т. 8. 

ЕГН на съпруга или партньора (лице от 

мъжки пол) – не се попълва при: 

1. подаване на заявление по чл. 32, ал. 

1, т. 1; 

 2. липса на съпруг или партньор към 

момента на подаване на заявлението. 

“ 

б) след ред 

„ 

Наименование на избраното от 

заявителката лечебно заведение 

“ 

се създава ред: 

„ 

Заявявам желанието си издаденият 

индивидуален административен акт да бъде 

получен: 

     Чрез лицензиран пощенски оператор на 

адрес: 

..........................................................................,  като 

декларирам, че пощенските разходи са за моя 

сметка, платими при получаването му за 

вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен 

документите да бъдат пренасяни за служебни 

цели. Индивидуалният административен акт да 

бъде изпратен: 

   като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

   като вътрешна куриерска пратка 

   като международна препоръчана пощенска 

пратка 

   лично в центъра 



   по електронен път на електронна поща 

   чрез служебно изпращане от центъра в 

посоченото в настоящото заявление лечебно 

заведение като вътрешна административна 

услуга. 

(приложимото се маркира) 

“ 

§ 11. В Правилника за устройството и дейността на Националния център за обучение и 

квалификация в системата за спешна медицинска помощ (ДВ, бр. 87 от 2016 г.) в чл. 17, ал. 

1, т. 2 думите „националните консултанти по съответните медицински специалности“ се 

заменят с „експертните съвети по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето по съответните 

медицински специалности или отделни медицински дейности“. 

§ 12. Правилникът влиза в сила на 1 април 2019 г. 

Министър: Кирил Ананиев 

 


