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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министър на здравеопазването 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

  

ДОКЛАД 

от 

КИРИЛ АНАНИЕВ – МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

Относно: проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, приет с 

Постановление № 55 на Министерския съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 2019 г., попр., бр. 

30 от 2019 г.). 

  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

На основание чл. 31, ал. 1 и 2 и чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на 

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения 

правилник на Министерството на здравеопазването.  

Съгласно т. 1, буква „в“ от Решение № 192 на Министерския съвет от 2019 г. за 

определяне на административните органи, към които се създават национални компетентни 

органи по мрежова и информационна сигурност, и за приемане на Mетодика за определяне 

на оператори на съществени услуги в съответствие с изискванията на Закона за 

киберсигурност, министърът на здравеопазването е определен за административен орган, 

към който се създава национален компетентен орган по мрежова и информационна 

сигурност за сектор „Здравеопазване“.  
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Съгласно § 5, ал. 1, т. 1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

киберсигурност, административните органи по чл. 16, ал. 1 от закона в срок до два месеца от 

приемането на решението на Министерския съвет създават национални компетентни органи 

и секторни екипи към тях по чл. 18, ал. 1 от закона, и привеждат устройствените правилници 

за дейността на администрациите си в съответствие със закона.  

С оглед на изложеното се налага да бъдат извършени промени в Устройствения 

правилник на Министерството на здравеопазването, с цел допълване на правомощията на 

министъра на здравеопазването, свързани с определянето му за административен орган, към 

който се създава национален компетентен орган по мрежова и информационна сигурност за 

сектор „Здравеопазване“. 

С оглед изпълнение на новите функции и отговорности на Министерството на 

здравеопазването, свързани с определянето на министъра на здравеопазването за 

административен орган, към който се създава национален компетентен орган по мрежова и 

информационна сигурност за сектор „Здравеопазване“, се предлага разширяване на 

функциите на звено „Сигурност на информацията и защита на данните“ в Министерството на 

здравеопазването. Звеното ще изпълнява функциите на национален компетентен орган по 

мрежова и информационна сигурност за сектор „Здравеопазване“, както и функциите на 

секторен екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност за сектор 

„Здравеопазване“.“ 

Целта на проекта на постановление е обезпечаване на отговорностите по изпълнение 

на  Решение № 192 на Министерския съвет от 2019 г. за определяне на административните 

органи, към които се създават национални компетентни органи по мрежова и 

информационна сигурност, и за приемане на Методика за определяне на оператори на 

съществени услуги в съответствие с изискванията на Закона за киберсигурност.  

Предложеният проект на постановление е съобразен с включената в управленската 

програма на правителството към Приоритет 64 „Развитие на електронното управление като 

основа за модернизация на държавната администрация и оптимизиране на процесите по 

административно обслужване на гражданите и бизнеса“ мярка 884 „Осигуряване на мрежова 

и информационна сигурност“. 

С проекта на постановление се предлагат още: 

1. промяна в чл. 21 от УПМЗ с цел допълване на функциите на главния секретар на 

Министерството на здравеопазването по осъществяване на контрол при изготвянето на 

доклада за състоянието на администрацията на министерството и по планиране и отчетност 

при изпълнение на ежегодните цели на администрацията. Посочените функции са възложени 

на главния секретар на съответната администрация със Закона за администрацията; 
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2. ясно определяне на функционалните компетентности на съответните дирекции от 

специализираната администрация на министерството в процеса по разработване на 

Националната здравна стратегия и обобщаване на годишния доклад за състоянието на 

здравето и изпълнението на Националната здравна стратегия. Функцията по организация и 

координация на процеса по изготвяне на Националната здравна стратегия и годишния доклад 

за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна 

стратегия е възложена на дирекция „Медицински дейности“ като водеща дирекция, а на 

дирекциите „Здравен контрол“, „Лекарствена политика“ и „Промоция на здраве, 

профилактика на болести и зависимости“ е възложено участието в този процес; 

3. прецизиране и детайлизиране функциите на посочените четири дирекции от 

специализираната администрация по разработване и съгласуване, координиране и контрол на 

изпълнението на стратегии, програми, планове и концепции в областите им на дейност; 

4. промяна от технически характер в чл. 35 от УПМЗ с цел прецизиране на 

наименованието на дирекция „Промоция на здраве, профилактика на болести и 

зависимости“. 

С предложените промени 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. 

Предложеният проект на акт няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет, 

поради което е изготвена и приложена финансова обосновка, съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4, 

буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.  

Проектът на постановление не съдържа разпоредби, транспониращи актове на 

Европейския съюз, поради което не се налага по него да бъде изготвена справка за 

съответствие с правото на Европейския съюз.  

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на 

Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, заедно с доклада, 

извършената предварителна частична оценка на въздействието и становището на дирекция 

„Модернизация на администрацията“ на Министерския съвет, е публикуван за обществено 

обсъждане на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на 

Министерството на здравеопазването, в съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 3 и 4 от 

Закона за нормативните актове и чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския 

съвет и на неговата администрация, за срок от 30 дни. 

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на 

Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването е съгласуван в 
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съответствие с чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация с останалите министри. Получените становища, заедно със 

справката за приетите и неприетите предложения и съображенията за това, са приложени 

към настоящия доклад. 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

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 предложения проект на 

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения 

правилник на Министерството на здравеопазването, приет с Постановление № 55 на 

Министерския съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 2019 г., попр., бр. 30 от 2019 г.).  

  

С уважение, 

КИРИЛ АНАНИЕВ 

Министър на здравеопазването 

 


