
 
 

                                             

ПРОЕКТ 

 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № …… 

от ………………………………. 2022 г.  

 

за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция 

„Медицински надзор“ (обн., ДВ, бр. 26 от 2019 г.) 

 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т  С Ъ В Е Т 

П О С Т А Н О В И: 

 

§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения: 

1. Точка 1 се изменя така: 

„1. Дирекция „Разрешения и регистрация на лечебни заведения“;“. 

 2. В т. 2 след думата „Управление“ се поставя запетая, а думите „и координация“ се 

заменят с „координация и контрол“.  

 3. В т. 3 думите „оценка на качеството“ се заменят с „права на пациентите“. 

 

§ 2. В чл. 12 се правят следните изменения: 

1. В текста преди т. 1 думите „Администриране на режимите по регистрация и 

издаване на разрешения за лечебна дейност“ се заменят с „Разрешения и регистрация на 

лечебни заведения“. 

2. Точки  10 – 12 се отменят. 

 

§ 3. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В текста преди т. 1 след думата „Управление“ се поставя запетая, а думите „и 

координация“ се заменят с „координация и контрол“. 



 
 

2. Създава се нова т. 21: 

„21. извършва проверки по чл. 35, ал. 5, чл. 40, ал. 9 и чл. 47, ал. 7 от Закона за 

лечебните заведения относно спазването на утвърдените медицински стандарти в областта 

на трансплантацията на органи, тъкани и клетки от лечебните заведения;“. 

3. Създават се т. 22-28: 

„22. извършва проверки по чл. 35, ал. 6, чл. 40, ал. 10 и чл. 47, ал. 8 от Закона за 

лечебните заведения относно спазването на утвърдения медицински стандарт по асистирана 

репродукция от лечебните заведения; 

23. извършва проверки по спазването на изискванията на Закона за трансплантация на 

органи, тъкани и клетки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане; 

24. извършва проверки на дейностите по асистирана репродукция; 

25. планира, организира, подпомага и координира международната дейност в 

областта на трансплантацията и асистирана репродукция и поддържа информацията, 

необходима за осъществяването на международните контакти; 

26. организира и координира участието на агенцията в дейността на международните 

организации в областта на трансплантацията и асистирана репродукция; 

27. участва в разработването на проекти на международни договори и прави 

предложения до министъра на здравеопазването за сключване, присъединяване, 

ратифициране, денонсиране и изменение на международни договори в областта на 

трансплантациите; 

28. осъществява обучение на служителите на агенцията в областта на 

трансплантацията на органи, тъкани и клетки и асистирана репродукция;“ 

4. Досегашната т. 21 става т. 29. 

 

§ 4. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В текста преди т. 1 думите „оценка на качеството“ се заменят с „права на 

пациентите“. 

 2. В т. 1 думите „Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки“ се заличават. 

 3. Точки 5 и 6 се отменят. 

 4. В т. 8 думата „молби“ се заменя с „жалби“. 

 5. В т. 25 думите „подпомага Националния център по наркомании при осъществяване 

на“ се заменят с „осъществява“. 



 
 

6. Точки  30 – 32 се отменят. 

7. В т. 35 думата „организира“ се заменя с „участва в“. 

 8. Създава се нова т. 36: 

 „36. изготвя, съгласува и/или дава становища по законосъобразността на проекти на 

административните актове и наказателни постановления от компетентността на 

изпълнителния директор;“ 

 9. Създават се т. 37 и 38: 

 „37. дава становища и предложения във връзка с решаването на правни проблеми, 

свързани с контролната дейност на агенцията; 

38. осъществява процесуалното представителство по дела, по които страна е 

изпълнителният директор или агенцията, и поддържа информационна база данни за делата“. 

10.  Досегашната т. 36 става т. 39. 

 

§ 5. Приложението към чл. 7, ал. 4 се изменя така: 

„Приложение към чл. 7, ал. 4 

Обща численост на персонала на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" - 106 щатни 

бройки 

Изпълнителен директор      1 

Заместник-изпълнителен директор      2 

Главен секретар      1 

Обща администрация     24 

дирекция „Административно-правни и 

финансови дейности и информационно 

осигуряване“ 

    24 

Специализирана администрация      78 

дирекция „Разрешения и регистрация на 

лечебни заведения“ 

     11 

дирекция „Управление, координация и 

контрол на трансплантацията и 

асистираната репродукция“ 

     15 



 
 

дирекция „Контрол на медицинските 

дейности и права на пациентите“ 

      52 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

ГЪЛЪБ ДОНЕВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:   

КРАСИМИР БОЖАНОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО: 

ГЕОРГИ ЛИПЧЕВ 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА”: 

ХРИСТИНА ГЕТОВА 

 
 

 


