Проект
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№………………………..
от……………….. 2012 г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:
§ 1. В Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, приет
с Постановление № 256 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 88 от 2009 г.,
изм. ДВ, бр. 98 от 2009г., бр. 55 от 2010г. и бр.5, 38, 59 и 99 от 2011г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 17:
а) aлинея 1 се изменя така:
„(1) Министерството е структурирано в 13 дирекции, инспекторат, финансови
контрольори и звено „Сигурност на информацията”.
б) в ал. 2 числото „281” се заменя с „297”.
2. В чл. 19, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
а) създава се т. 4а:
„4а. подписва експертни становища по проектите на актове, които са
свързани или засягат дейността на министерството, в случаите по чл. 33, ал. 3 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.”
б) в т. 9 думите „от министъра” се заменят „със заповед на министъра”.
3. В чл. 20 , ал. 4, т. 3 се изменя така:
„3. изготвя одитен план, който съдържа обхват, цели, времетраене и
разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента”.
4. В глава трета, раздел IIIа с чл. 20а се отменя.
5. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осигурява
изпълнението на контролните му функции при провеждането на държавната
политика, като осъществява административен контрол в министерството и във
второстепенните разпоредите с бюджетни кредити към министъра.
(2) Дейността на инспектората е насочена към всеобхватно, обективно,
безпристрастно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на
мерки за тяхното решаване с цел:
1. предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на
администрацията;
2. подобряване работата на администрацията;
3. превенция и ограничаване на корупцията.

(3) При осъществяване на дейността си инспекторатът се ръководи от
принципите на законност, лоялност, отговорност, независимост, обективност,
политическа неутралност и йерархическа подчиненост.
(4) Инспекторатът извършва проверки по утвърден от министъра годишен
план, проверки по предложения и сигнали, както и по случаи с широк обществен
отзвук.
(5) Инспекторатът има следните функции:
1. 1. извършва комплексни, планови, тематични, извънпланови и
последващи проверки на структури, дейности и процеси по осъществяване на
административната дейност в министерството и във второстепенните
разпоредители на бюджетни кредити към министъра;
2. прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за неговото
ограничаване;
3. събира и анализира информация и извършва проверки за установяване на
нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на администрацията;
4. извършва проверки по сигнали срещу незаконни или неправилни
действия или бездействия на служители от министерството и от второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити към министъра;
5. следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените
актове за организацията на работа от служителите на министерството и на
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;
6. може да прави предложения до министъра за образуване на
дисциплинарни производства при констатирани нарушения на служебните
задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната
администрация;
7. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси;
8. прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени
актове, регламентиращи организацията на работа и дейността на администрацията
на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към
министъра;
9. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки
установи данни за извършено престъпление от страна на служители на
министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към
министъра;
10. осъществява и други дейности, свързани с административния контрол,
произтичащи от нормативните актове или възложени от министъра;
11. следи за изпълнение на мерките по Интегрираната стратегия за
превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност;
12. извърша проверки по организацията и ефективността на
административната дейност на лечебните заведения – търговски дружества, извън
обхвата на правомощията на Изпълнителна агенция „Медицински одит”;
13. извършва контрол относно спазването на препоръките на компетентните
органи при извършени инспекции и одити на дейността на администрацията на
министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към
министъра по техни доклади, които са насочени към него;
14. разглежда предложения и сигнали в областите на дейност на
инспектората,
постъпили
в
министерството
по
реда
на
Административнопроцесуалния кодекс.
(6) Проверките от компетентността на инспектората се извършват въз
основа на писмена заповед на министъра.
(7) Ръководителят на инспектората докладва на министъра за резултатите от
извършените проверки и прави предложения за отстраняване на констатираните
пропуски и нарушения.

(8) Ръководителят на инспектората представя всяка година до 1 март на
Главния инспекторат на Министерския съвет отчет за извършените проверки през
предходната година.
(9) При осъществяване на своите функции служителите на инспектората
имат право да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на
информация, които са необходими за извършване на проверките. Служителите в
министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към
министъра са длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите при
осъществяване на функциите им.
(10) Ръководителят на инспектората изготвя на 6 месеца доклад до
министъра с изводи и предложения за предприетите действия и мерки и за
ефективността на контрола.
(11) Ръководителят на инспектората представя ежегоден отчет на министъра
на здравеопазването за дейността на инспектората през съответната година.
6. В чл. 22, ал. 1, т. 11 се отменя.
7. В чл. 23:
а) в т. 3 думата „информационно” се заменя със „стопанско”.
б) създава се т. 4:
„4. дирекция „Информационно осигуряване”.
8. В чл. 25:
а) в т. 1 в края се добавя „и съгласува проектите на актове на Министерския
съвет по реда на чл. 35, ал. 1, т. 2 от Устройствения правлник на Министерския съвет и
на неговата администрация”
б) точка 6 се изменя така:
„6. изготвя проекти, съгласува или дава становища по законосъобразността
на проекти на административни актове и договори на министъра и на главния държавен
здравен инспектор по въпроси от компетентността на общата администрация и на
звената на пряко подчинение на министъра”.
в) създава се нова т. 7:
„7. изготвя типови образци на проекти на административни актове и
договори на министъра и главния държавен здравен инспектор по въпроси от
компетентността на специализираната администрация”.
г) досегашната т. 7 става т. 8.
д) досегашната т. 8 се отменя.
е) досегашните т. 9-14 стават съответно 10-15.
ж) създава се нова т. 16:
„16. поддържа информационна база данни за делата пред Комисията за
защита от дискриминация, Комисията за защита на конкуренцията и всички съдебни
инстанции в страната след предоставяне на информация от дирекциите, които имат
функции по осъществяване на процесуално представителство”.
з) досегашните т. 15-23 стават съответно т. 17-25.
и) досегашната т. 24 се отменя.
к) досегашните т. 25-27 стават съответно т. 26-28.
л) точка 28 се отменя.
9. В чл. 27:
а) текстът преди т. 1 се изменя така:
„Чл. 27. Дирекция „Административно и стопанско обслужване”
б) точки 13, 14 и 25 – 32 се отменят.
в) Създава се нова т. 33:
„33. осъществява взаимодействие с Комисията за защита на личните данни.”

10. Създава се чл. 27а:
„Чл. 27а. Дирекция „Информационно осигуряване”:
1. организира, контролира и отговаря за поддържането и изправността на
автоматизираната информационна инфраструктура на министерството - локални
мрежи, комуникационно оборудване, компютърна техника и др.;
2. организира дейностите по разработване и актуализиране на стратегия за
електронно здравеопазване и план за действие;
3. изгражда, поддържа и организира дейността по използване на
информационните бази данни на министерството;
4. съгласува и осъществява автоматизирания обмен на данни с национални и
ведомствени информационни системи и интеграцията в единната комуникационна
инфраструктура на администрацията;
5. прави предложения от технологична гледна точка във връзка с
изпълнението на стратегията и приоритетите за информационно осигуряване на
министерството, на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и на
лечебните заведения за болнична помощ;
6. организира, координира и контролира функционирането на
комуникационно-информационната система за здравеопазване и системите, създаващи
условия за развитие на електронно здравеопазване;
7. разработва и предлага правила за информационно управление и система
за достъп до информация;
8. организира внедряването на нови информационни и комуникационни
технологии за електронно здравеопазване;
9. участва в изготвянето на проекти за обработка на информацията за
нуждите на здравната система;
10. съгласува и осъществява автоматизирания обмен на данни с национални
и ведомствени информационни системи и интеграцията в единната комуникационна
инфраструктура на администрацията.
11. осигурява сигурността на информационната инфраструктура на
министерството;
12. осъществява функциите по приложение № 2 към чл. 28, ал. 3 от
Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна
сигурност, приета с Постановление № 279 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ,
бр. 101 от 2008 г.)
(2) Министърът определя със заповед служител от дирекция „Информационно
осигуряване”, който изпълнява функциите по ал. 1, т. 12.
(3) При изпълнение на функциите по ал. 1, т. 12 служителят по ал. 2 е пряко
подчинен на министъра.
11. В чл. 28:
а) точка 3 се изменя така:
„3. Дирекция „Лекарствени продукти, медицински изделия и наркотични
вещества”.
б) точка 5 се отменя.
в) точка 7 се изменя така:
„7. Дирекция „Международни дейности, програми и проекти”.
г) създава се нова т. 14:
„14. Дирекция „Пресцентър, връзки с обществеността и протокол”.
12. В чл. 29:
а) точка 54 се изменя така:
„54. осъществява процесуалното представителство и правната защита на
министъра и на министерството по делата пред Комисията за защита от дискриминация

и всички съдебни инстанции в страната в областите на дейност на дирекцията след
писмено упълномощаване от министъра и предоставя информация на дирекция
„Правно-нормативни дейности и човешки ресурси” за хода на делата, която се вписва в
информационната база данни за водените от министерството дела”.
б) създават се т. 56-58:
„56. планира, анализира, осъществява и координира дейностите по здравна
закрила на децата;
57. подпомага и координира дейността на държавните домове за медикосоциални грижи за деца (ДМСГД), в които се осъществяват медицинско наблюдение и
специфични грижи за деца;
58. изготвя проекти на административни актове и договори в областите на
дейност на дирекцията и ги съгласува за законосъобразност и целесъобразност.”
13. В чл. 30:
а) точки 25 и 26 се отменят.
б) точка 39 се изменя така:
„39. осъществява процесуалното представителство и правната защита на
министъра и на министерството по делата пред Комисията за защита от дискриминация
и всички съдебни инстанции в страната в областите на дейност на дирекцията след
писмено упълномощаване от министъра и предоставя информация на дирекция
„Правно-нормативни дейности и човешки ресурси” за хода на делата, която се вписва в
информационната база данни за водените от министерството дела”.
в) създава се т. 41:
„41. изготвя проекти на административни актове и договори в областите на
дейност на дирекцията и от компетентността на главния държавен здравен инспектор и
ги съгласува за законосъобразност и целесъобразност.”
14. В чл. 31:
а) текстът преди т. 1 се изменя така:
„Чл. 31. Дирекция "Лекарствени продукти, медицински изделия и наркотични
вещества".
б) в т. 2 в края се добавя „както и на контрола на наркотични вещества”.
в) точка 3 се отменя.
г) точка 22 се изменя така:
„22. осъществява процесуалното представителство и правната защита на
министъра и на министерството по делата пред Комисията за защита от дискриминация
и всички съдебни инстанции в страната в областите на дейност на дирекцията след
писмено упълномощаване от министъра и предоставя информация на дирекция
„Правно-нормативни дейности и човешки ресурси” за хода на делата, която се вписва в
информационната база данни за водените от министерството дела”.
д) създават се т. 23-37:
„23. организира и отговаря за дейността по осигуряване на ваксини от
Министерството на здравеопазването;
24. организира дейностите по издаване, промяна, подновяване и отнемане на
лицензии за производство, търговия на едро и дребно с лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества, по чл. 32 и 33 от Закона за контрол върху
наркотичните вещества и прекурсорите;
25. организира издаването на разрешителни за внос и износ на наркотични
вещества, както и на разрешения по чл. 59 от Закона за контрол върху наркотичните
вещества и прекурсорите;
26. организира дейността по издаване на разрешения по чл. 73 от Закона за
контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;
27. организира дейността по издаване, промяна, подновяване и отнемане на
разрешения за осъществяване на програми за лечение с опиеви агонисти и агонист-

антагонисти на лица, зависими към опиоиди, и осъществява контрол на отчетността,
документацията и съхранението на наркотичните вещества, използвани в програмите;
28. поддържа регистри по Закона за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите;
29. изготвя заповеди за унищожаване на наркотични вещества по реда на чл.
97 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;
30. извършва проверки, изготвя предписания и актове за установени
нарушения по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;
31. събира, обработва и анализира информация за произведени,
преработени, продадени, съхранявани, внесени, изнесени и налични наркотични
вещества въз основа на отчетите на производителите и на търговците на едро, както и
за отпуснатите от аптеките лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;
32. подпомага министъра при осъществяването на контрол по изпълнението
на задълженията, произтичащи от международните договори, по които Република
България е страна, като изготвя и представя в Международния съвет за контрол на
наркотиците съответните отчети по чл. 77 от Закона за контрол върху наркотичните
вещества и прекурсорите;
33. организира и координира дейността на Националния съвет по
наркотичните вещества съгласно чл. 13 от Закона за контрол върху наркотичните
вещества и прекурсорите;
34. координира и методически ръководи дейността на инспекторите по
наркотични вещества към регионалните здравни инспекции съгласно чл. 17, ал. 1 от
Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;
35. участва в комисии по унищожаване на незаконно придобити растения,
наркотични вещества и техните препарати;
36. координира изпълнението на национални стратегии и програми в
областта на борбата с наркотиците;
37. изготвя проекти на административни актове и договори в областите на
дейност на дирекцията и ги съгласува за законосъобразност и целесъобразност.”
15. Член 33 се отменя.
16. В чл. 35:
а) текстът преди т. 1 се изменя така:
„Чл. 35. Дирекция „Международни дейности, програми и проекти”.
б) създава се нова т. 20:
„20. подпомага и координира процеса по деинституционализация на ДМСГД”.
в) точки 24, 25 и 37 се отменят.
г) точка 38 се изменя така:
„38. оформя командировките в чужбина”.
17. В чл. 36 се създават т. 16 – 19:
„16. Създава и поддържа за служебно ползване специализирана електронна
информационна система за регистриране на пациенти със Синдром на придобита
имунна недостатъчност (СПИН);
17. създава и поддържа за служебно ползване специализирана електронна
информационна система за регистриране на пациенти с туберкулоза, суспектни и
контактни;
18. методически ръководи лечебните и здравни заведения, които извършват
регистрация на случаите с ХИВ/СПИН и туберкулоза, при експлоатацията на
специализираните електронни информационни системи по т. 16 и 17;
19. методически ръководи лечебните заведения за спазване на нормативната
уредба по отношение на лечението и мониторинга на пациенти с ХИВ/СПИН,
туберкулоза и СПИ”.

18. В чл. 37а:
а) точка 13 се изменя така:
„13. организира и осъществява дейностите, свързани със сключване на договори
за публично-частни партньорства в областта на здравеопазването”.
б) Точка 19 се изменя така:
„19. поддържа информационна база данни за закупената в лечебните заведения с
над 50 на сто държавно участие в капитала медицинска апаратура и извършените
строително-монтажни работи, като изисква регулярна информация за това от
ръководителите на лечебните заведения”.
в) точка 20 се изменя така:
„20. осъществява процесуалното представителство и правната защита на
министъра и на министерството по делата пред Комисията за защита от
дискриминация и всички съдебни инстанции в страната в областите на дейност на
дирекцията след писмено упълномощаване от министъра и предоставя информация на
дирекция „Правно-нормативни дейности и човешки ресурси” за хода на делата, която
се вписва в информационната база данни за водените от министерството дела”.
г) създава се т. 22:
„22. изготвя проекти на административни актове и договори в областите на
дейност на дирекцията и ги съгласува за законосъобразност и целесъобразност.”
19. В чл. 38а:
а) точка 10 се изменя така:
„10. осъществява процесуалното представителство и правната защита на
министъра и на министерството по делата пред Комисията за защита от дискриминация
и всички съдебни инстанции в страната в областите на дейност на дирекцията след
писмено упълномощаване от министъра и предоставя информация на дирекция
„Правно-нормативни дейности и човешки ресурси” за хода на делата, която се вписва в
информационната база данни за водените от министерството дела”.
б) точка 12 се изменя така:
„12. изготвя проекти на административни актове и договори в областите на
дейност на дирекцията и ги съгласува за законосъобразност и целесъобразност.”
20. Създава се чл. 39б:
„Чл. 39б. Дирекция "Пресцентър, връзки с обществеността и протокол":
1. планира, координира и провежда медийната политика на министерството
и публичното представяне на министъра, на членовете на политическия кабинет и на
служителите на министерството;
2. организира и провежда информационната политика на министерството,
осигурява регулярна информация в публичното пространство за дейността на
министерството с цел постигане на публичност и прозрачност;
3. организира, координира и контролира поддържането на актуална
информация на интернет страницата на министерството;
4. подготвя съобщения за средствата за масово осведомяване по проекти на
нормативни актове, организира и отговаря за обявяването на проектите на нормативни
актове и на стратегически документи на интернет страницата на министерството и на
Портала за обществени консултации;
5. разработва, организира и възлага информационни кампании за
предварително представяне и популяризиране на политиките на министерството с цел
пълноценното информиране на гражданите;
6. организира дейността по поддържане на онлайн консултации на интернет
страницата на министерството по въпроси на здравеопазването, приема и отговаря на
сигнали, жалби и запитвания на гражданите по "Горещата телефонна линия" на
министерството;

7. организира архив на медийните изяви на членовете на политическия
кабинет;
8. проучва и анализира общественото мнение във връзка с провеждането на
определена политика на министерството, като възлага социологически проучвания и
анализи;
9. координира организацията на семинари, дискусии и кръгли маси,
организира съвместни инициативи с неправителствени организации по конкретни
проблеми на здравеопазването;
10. координира дейността си със звената за връзки с обществеността на
Министерския съвет и на другите министерства и ведомства;
11. осигурява изпълнението на програмите за пребиваването на
чуждестранни делегации и гости;
12. организира посещенията на министъра и на заместник-министрите в
страната и в чужбина;
13. координира подготовката и участието в семинари и други мероприятия с
международно участие;
14 съгласува и организира приемането и изпращането на чуждестранни
делегации, посещенията на министъра и на заместник-министрите в чужбина и обмена
на специалисти и изготвя проекти и програми за пребиваването им съвместно с
дирекция „Международни дейности, програми и проекти”.
21. В чл. 40, ал. 1 думата „информационно” се заменя със „стопанско”.
22. Приложението към чл. 17, ал. 3 се изменя така:
„Численост на персонала в организационните структури и
административните звена в Министерството на
здравеопазването - 297 щатни бройки
Политически кабинет
Главен секретар
Дирекция "Вътрешен одит"
Финансови контрольори
Главен държавен здравен инспектор на
Република България
Инспекторат
Звено "Сигурност на информацията"
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция "Бюджет и финанси"
дирекция "Правно-нормативни дейности и
човешки ресурси"
дирекция "Административно и
стопанско обслужване"
дирекция „Информационно
осигуряване”
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция "Медицински дейности"
дирекция "Обществено здраве"
дирекция "Лекарствени продукти,
медицински изделия и
наркотични вещества"
дирекция „Международни дейности,
програми и проекти”

11
1
10
3
1
12
2
78
26
18

28
6
179
43
22
29

37

дирекция "Управление на специализирани
донорски програми"
дирекция "Управление на собствеността и на лечебните
заведения - търговски дружества”
дирекция „Обществени поръчки"
дирекция „Пресцентър, връзки с обществеността
и протокол”

11
12
12
13

§ 2. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Медицински одит”
(обн. ДВ. бр.98 от 2009г., изм. бр.28 от 2010г. и бр.5 от 2011г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) досегашният текст става ал. 1.
б) създава се ал. 2:
„(2) Агенцията незабавно уведомява работодателя, органите по безопасност
на труда, държавния здравен контрол, Българската агенция по безопасност на храните и
органите по опазване на околната среда за вземане на необходимите мерки в случаите,
когато се установят условия на труд и други вредни фактори на околната среда, които
заплашват здравето на гражданите.
2. В чл. 5:
а) в ал. 3:
аа) в т. 1 думите „и призната специалност” се заличават.
аб) в т. 3 думите „десет” се заменят с „пет”.
б) в ал. 5:
ба) създава се нова т. 15:
„15. Ръководи и отговаря за разглеждането на предложения и сигнали по
реда на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс”.
бб) досегашните 15 и 16 стават съответно 16 и 17.
3. В чл. 7:
а) създава се нова т. 7:
„7. организира работата с предложения и сигнали по реда на глава осма от
Административнопроцесуалния кодекс”.
б) досегашните 8 и 9 стават съответно 9 и 10.
4. В чл. 14:
а) в т. 1, б. „а” и „б” думата „диспансерите” се заменя с „комплексните
онокологични центрове”.
б) в т. 2, б. „а” думите „регионалните центрове по здравеопазване” се
заменят с „регионалните здравни инспекции”.
5. Създава се глава четвърта с чл. 21- 29:
„Глава четвърта
Предложения и сигнали
Раздел I
Общи положения
Чл. 21. (1) Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени или устни,
да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител.

(2) Устни предложения и сигнали могат да се правят на телефон, обявен на
видно място в агенцията и в приемното време на агенцията.
Чл. 22. (1) Предложенията и сигналите се завеждат в регистър, като се
отбелязва видът, в който те са подадени.
(2) Регистърът се води от дирекция "Административно, правно, стопанско и
информационно обслужване".
Чл. 23. Решение по предложението или сигнала се взема от директора на
агенцията.
Раздел II
Производство по предложенията
Чл. 24. Предложенията за усъвършенстване на организацията и
осъществяване дейността на агенцията или за решаване на други въпроси в рамките на
компетентността ѝ се правят до директора на агенцията.
Чл. 25. (1) Разглеждането на предложенията се възлага на комисия,
определена със заповед на директора на агенцията.
(2) В 7-дневен срок от възлагането комисията извършва проверка за
допустимост.
(3) Когато се установи, че предложението е допустимо, се преценява
основателността му.
(4) За изясняването на случая може да се изисква от подателя на
предложението да предостави необходими документи, сведения или обяснения.
(5) Когато случаят е изяснен от фактическа и правна страна, комисията
подготвя становище до директора с предложение за решение.
Чл. 26. (1) Решението се постановява от директора в сроковете, определени
в чл. 118, ал. 1 и 2 АПК, и трябва да съдържа данни за подателя, естеството на
предложението, фактическата обстановка по случая, решение на случая и мотивите за
това.
(2) За решението се уведомява подателят на предложението и всяко трето
лице, чиито права или законни интереси могат да бъдат засегнати от решението в срока
по чл. 118, ал. 1 АПК.
Раздел III
Производство по сигналите
Чл. 27. Сигналите за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на
държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия
или бездействия на длъжностни лица, с които се засягат държавни или обществени
интереси, права или законни интереси на други лица, се подават до директора на
агенцията.
Чл. 28. (1) Разглеждането на сигнала се възлага на комисия, определена от
директора на агенцията и се извършва по реда на чл. 25, ал. 2-5.
Чл. 29. (1) Решението се постановява от директора в сроковете по чл. 121
АПК и се съобщава на подателя на сигнала и на лицата, чиито права или законни
интереси се засягат, в сроковете по чл. 123 АПК.
6. Приложението към чл. 4, ал. 4 се изменя така:
„Изпълнителен директор
Заместник директор
Главен секретар
Служител по сигурността на
информацията

1
1
1

Обща администрация
в т.ч.
Дирекция „Административно, правно, стопанско

13

1

и информационно обслужване”

13

Специализирана администрация
в т.ч.
дирекция „Методология на контрола и анализи”
дирекция „Контрол на медицинските дейности”
дирекция „Контрол на снабдяването и
потреблението на лекарствените продукти в
лечебните заведения”

33
11
11
11”

§ 3. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по трансплантация
(обн. ДВ. бр.98 от 2009г., изм. бр.28 от 2010г. и бр.5 от 2011г.) се създава се раздел VII
с чл. 25-33:
„Раздел VII
Предложения и сигнали
Чл. 25. (1) Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени или устни,
да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител.
(2) Устни предложения и сигнали могат да се правят на телефон, обявен на
видно място в агенцията и в приемното време на агенцията.
Чл. 26. (1) Предложенията и сигналите се завеждат в регистър, като се
отбелязва видът, в който те са подадени.
(2) Регистърът се води от дирекция "Финансово-стопанска и
административна дейност".
Чл. 27. Решение по предложението или сигнала се взема от директора на
агенцията.
Чл. 28. (1) Разглеждането на предложенията се възлага на комисия,
определена със заповед на директора на агенцията.
(2) В 7-дневен срок от възлагането комисията извършва проверка за
допустимост.
(3) Когато се установи, че предложението е допустимо, се преценява
основателността му.
(4) За изясняването на случая може да се изисква от подателя на
предложението да предостави необходими документи, сведения или обяснения.
(5) Когато случаят е изяснен от фактическа и правна страна, комисията
подготвя становище до директора с предложение за решение.
Чл. 29. (1) Решението се постановява от директора в сроковете, определени
в чл. 118, ал. 1 и 2 АПК, и трябва да съдържа данни за подателя, естеството на
предложението, фактическата обстановка по случая, решение на случая и мотивите за
това.
(4) За решението се уведомява подателят на предложението и всяко трето
лице, чиито права или законни интереси могат да бъдат засегнати от решението в срока
по чл. 118, ал. 1 АПК.
Чл. 30. (1) Разглеждането на сигнала се възлага на комисия, определена от
директора на агенцията и се извършва по реда на чл. 28, ал. 2-5.
Чл. 31. (1) Решението се постановява от директора в сроковете по чл. 121
АПК и се съобщава на подателя на сигнала и на лицата, чиито права или законни
интереси се засягат, в сроковете по чл. 123 АПК.
§ 4. 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 2009г., изм. ДВ. бр.98 от 2009г.,
изм. ДВ. бр.27 и 64 от 2010г., изм. ДВ. бр.2, 5, 15, 38 и 41 и 59 от 2011г.), в пореден №
20, колона „численост на персонала” цифрата „2 888” се заменя с „2 872”.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 5. Постановлението влиза в сила от 15 март 2012г. с изключение на § 2, т. 1-5
и § 3, които влизат в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.
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