ПРОЕКТ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ …………………………….. 2019 г.

за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция
„Медицински надзор“

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:

Член единствен. Приема Устройствен правилник на Изпълнителна агенция
„Медицински надзор“.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Отменят се:
1. Устройственият правилник на Изпълнителна агенция „Медицински одит“,
приет с Постановление № 67 на Министерския съвет от 2015 г. (обн. ДВ, бр. 23 от 2015 г.,
изм. бр. 89 от 2016 г.);
2.

Устройственият

правилник

на

Изпълнителната

агенция

по

трансплантация, приет с Постановление № 34 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 15 от 2004 г., изм. бр. 11 от 2007 г., бр. 11 от 2010 г., бр. 5 и 59 от 2011 г., бр. 59 от
2011 г., бр. 20, 22 и 68 от 2012 г., бр. 7 и 73 от 2013 г. и бр. 1 от 2018 г.);

3. Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична
помощ и хосписите, приета с Постановление № 283 на Министерския съвет от 2010 г.
(обн. ДВ, бр. 97 от 2010 г., изм. бр. 5 от 2011 г. и бр. 87 от 2016 г.);
4. Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за болнична помощ,
центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания,
комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и
диализните центрове, приета с Постановление № 195 на Министерския съвет от 1999 г.,
(обн., ДВ, бр. 97 от 1999 г., изм., бр. 97 от 2010 г.).
§ 2. В Постановление № 148 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на
Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (обн. ДВ, бр. 60 от
2017 г., изм. бр. 1 и 100 от 2018 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 2:
а) точка 2 се изменя така:
„2. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“;“;
б) точка 3 се отменя.
2. В Приложението към чл. 2, ал. 3 „Обща численост на персонала във
второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването“:
а) ред № 2 се изменя така:
„
2.
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б) ред № 3 се заличава.
§ 3. В Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването,
приет с Постановление № 148 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2017
г., изм. бр. 70 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5, т. 6 думата „национални“ се заменя с „експертни съвети по медицински
специалности или отделни медицински дейности“;
2. В чл. 32:
а) в т. 9 думата „национални“ се заменя с „експертни съвети по медицински
специалности или отделни медицински дейности“;
б) в т. 17 думите „Акредитационния съвет, Комисията за лечение в чужбина“ се
заменят с „Консултативния съвет по чл. 91, ал. 4 от Закона за лечебните заведения“;

в) в т. 28 думите „Изпълнителна агенция „Медицински одит“, Изпълнителната
агенция по трансплантация, Центъра за асистирана репродукция и Център „Фонд за
лечение на деца““ се заменят с „Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и Центъра
за асистирана репродукция“;
г) създава се т. 23а:
„23а. организира и осъществява процедурите по чл. 37а и 37б от Закона за
лечебните заведения;“;
д) създава се т. 27а:
„27а. организира и осъществява процедурите по предоставяне на одобрение от
министъра на здравеопазването за извършване на дейностите по чл. 90, ал. 1 от Закона за
лечебните заведения;“.
§ 4. В чл. 4, ал. 3, т. 2 от Постановление № 151 на Министерския съвет от 2015
г. за създаване на Съвет „Партньорство за здраве“ (Обн. ДВ, бр. 46 от 2015 г.) думите
„Медицински одит“ се заменят с „Медицински надзор“.
§ 5. В Постановление № 385 на Министерски съвет от 2015 г. за дейността на
Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт (обн.,
ДВ, бр. 2 от 2016 г., изм. бр. 34 и 74 от 2016 г.), в Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, т. 2
„Списък на администрациите по чл. 4, ал. 1, т. 2“ се правят следните изменения:
1. Ред № 49 се заличава.
2. На ред № 56 думите „Медицински одит“ се заменят с „Медицински надзор“.
§ 6. В чл. 11, ал. 1 от Постановление № 25 на Министерския съвет от 2009 г. за
създаване на Център за асистирана репродукция (Обн. ДВ, бр. 13 от 2009 г., изм., бр. 5
и 42 от 2011 г., бр. 47 и 103 от 2012 г., бр. 13 от 2014 г. и бр. 1 от 2018 г.) думите
„Изпълнителната агенция по трансплантация“ се заменят с „Изпълнителна агенция
„Медицински надзор““.
§ 7. В Правилника за условията и реда за работа на Етичната комисия по
трансплантация към Министерския съвет, приет с Постановление № 36 на
Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 17 от 2004 г., изм. бр. 11 и 51 от 2007 г.)
навсякъде думите „Изпълнителната агенция по трансплантация“ се заменят с
„Изпълнителна агенция „Медицински надзор““.

§ 8. В Наредбата за условията и реда за ликвидация на лечебните заведения по
чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, приета с Постановление № 28 на
Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2000 г., изм., бр. 16 от 2001 г., бр. 96 от
2005 г., бр. 84 от 2007 г. и бр. 44 от 2013 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 5, ал. 2 думите „чл. 3, ал. 2“ се заменят с „чл. 4, ал. 1“.
2. В чл. 6 думите „чл. 3, ал. 2“ се заменят с „чл. 4, ал. 1“.
3. В чл. 28, ал. 1 думите „чл. 3, ал. 2“ се заменят с „чл. 4, ал. 1“.
§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 април 2019 г.
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