СПРАВКА
за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане на
проект на Постановление за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“
№

1.

Участник
общественото
обсъждане
Изпълнителна
агенция
„Медицински
одит“ № 04-003/11.03.2019 г.

в

Предложение/ Мнение

Приема/не
приема/
предложението

Мотиви

1.
Следва
да
бъдат
предвидени 1. Не се приема.
квалификационни и професионални изисквания по
отношение на Изпълнителния директор на
Агенцията.

Изпълнителният директор на изпълнителна
агенция „Медицински надзор“ е длъжност,
регламентирана в чл. 19 от Закона за
администрацията. Изискванията по отношение на
заемането на тази длъжност са посочени в ал. 5 на
този член, а именно да има висше образование с
минимална
образователно-квалификационна
степен „магистър“.

2.
Следва
да
бъдат
предвидени 2. Не се приема.
квалификационни и професионални изисквания по
отношение на Главния секретар на Агенцията.

2. Минималните изисквания за заемане на
длъжността „главен секретар“ са посочени в
Класификатора
на
длъжностите
в
администрацията. Органа по назначаване следва
да конкретизира специфичните изисквания за
длъжността в длъжностна характеристика.

3. Предлага се следната редакция на чл.17, ал. 1: 3. Приема се.
„(1) Структурните звена в Агенцията си
взаимодействат при изпълнение на задачи от
смесена компетентност.“
Мотиви:
Съгласно Наредбата за условията и реда за
извършване на проверки от Изпълнителна агенция
„Медицински надзор“, резултата от контрола се
обективира в Констативен протокол изготвен от
комисията извършила контрола, а не в обобщено
окончателно становище.
Предвиждане на окончателно становище като
документ обобщаващ изпълнението на задачата ще
създаде предпоставка за атакуемост на акта.

4. Предложение за корекции в числеността на 4. Приема се.
Дирекция „Администриране на режимите по
регистрация и издаване на разрешения за лечебна
дейност“ – численост от 11 на 15
Мотиви:
Дирекция „Администриране на режимите по
регистрация и издаване на разрешения за лечебна
дейност“ е с обхват на отговорност:
1. организира и осъществява процедурите по
регистрация
на
лечебните
заведения
за
извънболнична помощ и хосписите, както и
извършването на лечебна дейност по чл. 2а от
Закона за лечебните заведения;
2. води регистър на лечебните заведения за
извънболнична помощ и хосписите;
3. изготвя мотивирани предложения до министъра
на здравеопазването за издаване, за отказ за
издаване, за промяна и отнемане на разрешения за
осъществяване на лечебна дейност на лечебни
заведения за болнична помощ, центровете за
психично здраве, центровете за кожно-венерически
заболявания, комплексните онкологични центрове,
домовете за медико-социални грижи, диализните
центрове и тъканните банки;
4. участва в извършването на проверки по чл. 40,
ал. 12 от Закона за лечебните заведения за спазване
на здравните изисквания и утвърдените
медицински стандарти от лечебните заведения за
извънболнична помощ;
5. участва в извършването на проверки по чл. 47,
ал. 10 от Закона за лечебните заведения относно
спазването на изискванията на Закона за лечебните
заведения, наредбата по чл. 46, ал. 3 от този закон
и на утвърдените медицински стандарти в
лечебните заведения за болнична помощ,
центровете за психично здраве, центровете за
кожно-венерически заболявания, комплексните
онкологични центрове, домовете за медикосоциални грижи, диализните центрове и тъканните
банки;

6. участва в извършването на 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;
7. участва в извършването на 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;
8. извършва оценка по заявления за създаване на
нови лечебни заведения за болнична помощ от чл.
37а от Закона за лечебните заведения;
9. извършва оценка по заявления за извършване на
нови медицински дейности от лечебни заведения за
болнична помощ по чл. 37б от Закона за лечебните
заведения;
10. изготвя, съгласува и/или дава становища по
законосъобразността
на
проекти
на
административните
актове
и
наказателни
постановления
от
компетентността
на
изпълнителния директор;
11. дава становища и предложения във връзка с
решаването на правни проблеми, свързани с
контролната дейност на Агенцията;
12. осъществява процесуалното представителство
по дела, по които страна е изпълнителния директор
или Агенцията и поддържа информационна база
данни за делата;
13. извършва и други дейности в областта на
компетентност на дирекцията, възложени от
изпълнителния директор.
По същество, структурата ще осъществява:
•
контролни функции във връзка с основното
си задължение здравеопазването за издаване, за
отказ за издаване, за промяна и отнемане на
разрешения за осъществяване на лечебна дейност;
•
правно осигуряване
и процесуално
представителство на агенцията.

За да бъдат те реализирани следва, човешките
ресурси осигуряващи дейността да бъдат с
различна компетентност – лекари, юристи и
икономисти. Това налага общата численост на
дирекцията да бъде увеличена на 15 човека с оглед
организирането на същата в 2 отдела – контролен и
правен. С така определената численост това не
може да бъде постигнато при съобразяване на
изискването на чл. 12, ал. 1, т. 7, б. „б“ от Наредба
за прилагане на класификатора на длъжностите в
държавната администрация.
5.
Предложение за промяна на числеността на 5. Приема се.
дирекция „Административно-правни и финансови
дейности и информационно осигуряване“ от 20 на
22.
Мотиви:
Предвидената численост на структурата от общата
администрация представлява 17 % от общата
численост, което е с 13% по малко от допустимата
численост до 30% определена в чл. 12, ал. 4 от
Наредбата за прилагане на класификатора на
длъжностите в администрацията.
Предвидената численост на структурата от общата
администрация не позволява да бъдат покрити
предвидените дейности, още повече следва да бъде
отчетен и факта, че към датата на становището
ИАМО и ИАТ се намират в две различни сгради, на
различни адреси, което предполага наличието на
две деловодства. Следва да бъде отчетен и факта,
че двете агенции осъществяват деловодната си
дейност на два различни продукта, без да бъде
изяснено могат ли те да бъдат съгласувани в
последствие.
До момента 3 от длъжностите изпълнител –
шофьор са разпределени в специализираната
администрация на ИАМО при отчитане на мотива,
че те осигуряват логистично екипите извършващи
проверки на територията на страната. Следва обаче
същите
да
бъдат включени
в
общата
администрация.

2.

Изпълнителна
агенция по
трансплантация,
рег. № 04-003/15.03.2019 г.

ВАНЯ ВЕЛИЧКОВА
Главен секретар

6.
Следва Глава трета да се преименува на 6. Не се приема.
„Структура и дейности на агенцията“, следвайки
законовата делегация на чл. 7а, ал. 4 от ЗЛЗ
„Дейността, структурата и организацията на работа
на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" се
определят с устройствен правилник, приет от
Министерския съвет.
В проекта на Устройствен правилник на Приема се.
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, не е
разписано като функция за възстановяването на
разходите и за относителният дял на средствата за
труд за дейности по трансплантация, финансирани
от Министерство на здравеопазването, по реда на
Наредба № 29 от 2007 г., респективно не е посочено
коя дирекция ще проверява предоставената
документация от лечебните заведения, извършили
трансплантация, за съответствие на заявените
разходи с извършените дейности, видовете и
количеството на използваните лекарствени
продукти по реда на чл. 16, ал. 5 от Закона за
трансплантация на органи, тъкани и клетки. В тази
връзка, предлагам тази дейност да бъде допълнена
към дейностите на дирекция „Управление и
координация на трансплантацията и асистираната
репродукция“.

6. Предложеното в проекта на нормативния акт
наименование на Глава трета не е в противоречие
със Закона за лечебните заведения.

