РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на здравеопазването

ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
от д-р Стойчо Кацаров – министър на здравеопазването

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, във връзка с чл. 42, ал. 4 от Закона за администрацията внасям за
разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение
на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването.
След

преглед

на

организационната

структура

на

Министерството

на

здравеопазването и функционалната характеристика на звената на ведомството се очерта
необходимост от оптимизация на същите, което е причина за изготвяне на настоящия
проект на постановление. Проектът има за цел повишаване ефективността на дейността на
ведомството в приоритетни области, при постигане на пълно съответствие със Закона за
администрацията и останалото действащо законодателство в областта на здравеопазването.
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Съществуващата дирекция „Промоция на здраве, профилактика на болести и
зависимости“ извършва специализирани дейности, които по същността си попадат в
обхвата на други дирекции от специализираната администрация на ведомството, което
налага нейното закриване.
Едната голяма група дейности на тази дирекция са в областта на регулацията и
контрола на наркотичните вещества, част от които са лекарствени продукти. Тези дейности
се

възлагат

на

специализираната

съществуващата
й

функционална

дирекция

„Лекарствена

компетентност

да

политика“

подпомага

предвид

министъра

на

здравеопазването при провеждане на лекарствената политика като част от националната
здравна политика. По този начин ще се осигури необходимата пълнота на
функционалността на това звено и ще се избегне риска от дублиране на функции.
Другата голяма група дейности на закриваната дирекция са в областта на промоцията
на здраве и профилактиката на болести, както и на превенцията на зависимости. Приоритет
на дирекцията са дейностите в областта на синдрома на придобитата имунна
недостатъчност, туберкулозата, сексуално предаваните инфекции и други социално
значими заболявания, а също и контрола на дейностите, свързани с промоцията на здраве и
превенция на хроничните незаразни болести, причинени от поведенчески рискови фактори,
като недостатъчна физическа активност, тютюнопушене и злоупотреба с алкохол. Тези
дейности се възлагат на съществуващата дирекция „Здравен контрол“, която с проекта се
предвижда да бъде трансформирана в дирекция „Опазване на общественото здраве и
контрол“, с аргумента, че са част от цялостната политика в областта на превенцията на
здраве и профилактиката на болести независимо от техния характер – заразни или
незаразни. Понастоящем превенцията и профилактиката са разделени между двете
дирекции по признак характера на заболяването, което не осигурява ефективен комплексен
подход в администрирането на процесите.
Дирекция „Стопански дейности“ и дирекция „Обществени поръчки“ с проекта се
трансформират в нова дирекция „Стопански дейности и обществени поръчки“ като част от
общата администрация. Понастоящем дирекция „Стопански дейности“ е част от общата
администрация и е натоварена с материално-техническото осигуряване на министерството,
включително с организирането на охраната, транспортното обслужване, застраховането,
ремонтната дейност, хигиената и др. Тези функции налагат провеждане на обществени
поръчки за стоки и услуги за нуждите на администрацията на Министерството на
здравеопазването.

В същото време дирекция „Обществени поръчки“ е част от специализираната
администрация на министерството и е натоварена с планиране, организиране и
координиране на дейностите по провеждане на обществени поръчки в съответствие с
нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки на
Европейския съюз и националното законодателство.
Със създаването на новата дирекция съответните дейности се обединяват в едно
звено в общата администрация на ведомството, съобразно характеристиката на общата
администрация да обслужва дейностите и процесите в специализираната администрация,
съгласно Закона за администрацията.
С проекта се предлага и създаване на нова дирекция от специализираната
администрация – дирекция „Защита правата на пациентите“ в отговор на обществената
потребност от повишаване ефективността на усилията на Министерството

на

здравеопазването за защита правата на пациента. На дирекцията се възлагат дейности за
подпомагане на министъра на здравеопазването при планиране, организиране и изпълнение
на задълженията му, свързани със защита правата на пациентите.
В резултат от приемането на настоящия проект на постановление ще се оптимизира
структурата на Министерството на здравеопазването, ще се отдаде приоритет на важни
дейности като защита правата на пациента и ще се преодолеят рискове от дублиране на
функции.
Проектът отчита политиката на правителството за поставяне на приоритет върху
пациента като център на дейността на здравните власти и върховенство на закона чрез
стриктно съблюдаване на Закона за администрацията.
С проекта не се въвеждат разпоредби на актове на Европейския съюз, поради което
не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с правото на Европейския съюз.
За изпълнение на предложения проект на постановление на Министерския съвет
няма необходимост от допълнителни разходи/трансфери/други плащания. Предлаганите
структурни промени не са съпроводени с промени и в числеността на ведомството. Няма
необходимост и от други допълнителни ресурси. В този смисъл промените са в рамките на
бюджета на Министерството на здравеопазването.
Проектът на Постановление на Министерския съвет не води до въздействие върху
държавния бюджет, поради което е приложена финансова обосновка, одобрена от
министъра на финансите, съгласно приложение 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Предвид характера на документа, на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за
нормативните актове за същия е изготвена частична предварителна оценка на
въздействието и са проведени обществени консултации на основание чл. 26, ал. 2 от Закона
за нормативните актове.
Материалите са съгласувани по реда на чл. 32 - 34 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация предлагам Министерският съвет да
разгледа и приеме предложения проект на постановление.

С уважение,
Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ
Министър на здравеопазването

Съгласували: Христина Гетова, главен секретар:
Д-р Тома Томов, зам. министър:
Д-р Димитър Петров, зам. министър:
Д-р Александър Златанов, зам. министър:
Гергана Андреева, директор на дирекция „Човешки ресурси“:
Надежда Бранковска, директор на дирекция „Правна“:
Мария Беломорова, директор на дирекция „Бюджет и финанси“:

Изготвили: Стела Здравкова, н-к на отдел в дирекция „Правна“:
Даниела Дренкова, гл. юрк. в дирекция „Човешки ресурси“:

