Проект
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№………………………..
от……………….. 2016 г.
за изменение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция
“Медицински одит“, приет с Постановление № 67 на Министерския съвет от 2015 г.
(обн., ДВ, бр. 23 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:
§ 1. В чл. 6, ал. 1 числото „68“ се заменя със „78“.
§ 2. Приложението към чл. 6, ал. 4 се изменя така:
„
Приложение към чл. 6, ал. 4
Обща численост на персонала на
Изпълнителна агенция "Медицински одит" – 78 щатни бройки
Изпълнителен директор
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация,
в т.ч.:
дирекция "Административно, правно, финансово и информационно
осигуряване"
Специализирана администрация,
в т.ч.:
дирекция "Контрол върху медицинското обслужване в лечебните заведения"
дирекция "Осигурителни права и права на пациенти"
дирекция "Осигуряване на качество и анализи"
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„

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. В приложението към чл. 2, ал. 2, т. 9 и ал. 3 от Постановление № 256 на
Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на
Министерството на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 88 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 98 от
2009 г., бр. 27 и 64 от 2010 г., бр. 2, 5, 15, 38, 41 и 59 от 2011 г., бр. 101 и 103 от 2012 г.,

бр. 30 и 67 от 2013 г., бр. 24, 81 и 84 от 2014 г., бр. 27, 47, 53, 60, 63 и 94 от 2015 г. и бр.
68 и 74 от 2016 г.), се правят следните изменения:
1. на ред с пореден № 3, в колона "Численост на персонала" числото "68" се заменя
със "78";
2. на ред с пореден № 4, в колона „Численост на персонала“ числото „2498“ се
заменя с „2488“.
§ 4. В срок до един месец от влизането в сила на постановлението изпълнителният
директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ и директорите на съответните
регионални здравни инспекции привеждат длъжностните разписания на служителите
на ръководените от тях структури в съответствие с него.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЙКО БОРИСОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
ВЕСЕЛИН ДАКОВ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
ПРОФ. ПЛАМЕН КЕНАРОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
"НОРМАТИВНО РЕГУЛИРАНЕ
И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО":
ЛЮДМИЛА ВАСИЛЕВА
Съгласували:
зам. – министър: д-р В. Шарков
Изготвил: Н. Бранковска, нач. отдел „НА“

