Проект!
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ........
от ........................... 2014 година
ЗА изменение на Правилника за устройството, дейността и структурата на Медицинския
институт на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 210 на
Министерския съвет от 2011 г. (Обн., ДВ. бр. 57 от 2011 г., изм. и доп., ДВ бр. 21 от 2012 г. и
бр.18 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Медицинският институт организира и осъществява дейностите по
здравеопазването в Министерството на вътрешните работи съгласно Закона за Министерството
на вътрешните работи (ЗМВР) и Закона за лечебните заведения, в съответствие с националната
здравна политика, утвърдените медицински стандарти и правилата за добра медицинска
практика.
(2) Медицинският институт изпълнява специфични функции за извънболнична и
болнична помощ, възложени с Постановление № 212 на Министерския съвет от 2000 г. за
определяне на лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и на техните
специфични функции (обн., ДВ, бр. 84 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 7 и 18 от 2001 г., бр. 2 от 2002
г., бр. 13 от 2003 г., бр. 96 от 2005 г. и бр. 24 и 68 от 2008 г., бр. 18 от 2013г., изм. бр. 60 от
2014г.).
(3) В Медицинския институт се извършва обучение на студенти, докторанти и
специализиращи лекари при условията и по реда на чл. 80а, ал. 2 и чл. 90 от Закона за лечебните
заведения.”.
§ 2. В чл. 3, ал. 3 думите „бюджетни кредити по бюджета на Министерството на
вътрешните работи” се заменят с „бюджет към министъра на вътрешните работи”.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. в ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. ръководство, което се състои от директор и заместник-директори;”.
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б) В т. 2, б. „а” след думите „стационарен блок” се поставя запетая, съюзът „и” се
заличава, след думата „аптека” се добавя „административни, стопански и други обслужващи
звена;”.
2. В ал. 2 след думите „ал. 1” се добавя „т. 2”.
§ 4. В чл. 5, ал. 2 след думата „специалност” се добавя „и с квалификация по здравен
мениджмънт.”.
§ 5. В чл. 6, ал. 1 се изменя така:
„(1) Директорът на Медицинския институт:
1. осъществява общото и непосредственото ръководство, като ръководи, планира,
организира и отговаря за дейността на института;
2. организира изпълнението на заповедите, поставени от горестоящите му органи;
3. отчита се за дейността си пред министъра на вътрешните работи и пред заместникминистрите;
4. организира и отговаря за ползването на автоматизираните информационни фондове,
изгражда и управлява неавтоматизираните информационни фондове в Медицинския институт;
5. отговаря за управлението на предоставените на Медицинския институт имоти и вещи държавна собственост;
6. управлява бюджета на Медицинския институт, като организира, ръководи и отговаря за
неговото законосъобразно и целесъобразно разходване и отчитане при условията и по реда на
Закона за публичните финанси;
7. управлява човешките ресурси и отговаря за подбора, подготовката, повишаването на
квалификацията и ефективното използване на научните кадри;
8. осъществява взаимодействието с други структури на МВР, с други органи на държавна
власт и на местно самоуправление и юридически лица съобразно функционалната си
компетентност;
9. отговаря за научноизследователската, научно-приложната и учебната дейност в
Медицинския институт в областта на медицинската наука;
10. организира и ръководи участието на Медицинския институт в научния обмен чрез
издаване на научна литература, научни бюлетини и рекламно-информационни материали за
дейността на Медицинския институт, публикуване на научни трудове и презентации в печатни и
електронни издания и участие на служителите на института в научни конференции, симпозиуми,
семинари и други форуми в страната и чужбина.”.
§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. в ал. 1 думата „научен” се заменя с „научно-учебен“;
2. в ал. 2 думата „научния” се заменя с „научно-учебния“.
3. създават се ал. 3 и 4:
„(3) Медицинските служби се ръководят от началници, които са пряко подчинени на
директора на Медицинския институт.
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(4) Началниците на медицинските служби ръководят и организират изпълнението на
дейностите по оказване на извънболнична медицинска помощ и се отчитат пред ръководството
на Медицинския институт.“.
§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. в т. 1 думите „и на други лица, определени в Правилника за прилагане на Закона за
Министерството на вътрешните работи” се заличават;
2. Точки 2 – 12 се изменят така:
„2. извършване на периодични контролни специализирани медицински прегледи и
изследвания на служителите на МВР;
3. болнично лечение, рехабилитационна, медико-диагностична и извънболнична дейност;
4. здравно-профилактична дейност;
5. научноизследователска, научно-приложна и учебна дейност;
6.

извършване

на

медицинска

експертиза

за

установяване

на

временна

неработоспособност на служителите на МВР и за установяване степента на трайно намалена
работоспособност на служителите в МВР;
7. методическа дейност;
8. квалификация и преподготовка за поддържане и повишаване квалификацията на
медицински кадри;
9. сътрудничество с висшите медицински училища, с лечебните и здравните заведения;
10. специализирано медицинско освидетелстване на служителите на МВР;
11. специализирано медицинско освидетелстване на:
а) лица, кандидатстващи за постъпване на работа в МВР по служебно или трудово
правоотношение;
б) лица, кандидатстващи за курсанти в Академията на МВР (АМВР);
в) дипломирани курсанти от висшите военни училища, обучавани за нуждите на МВР във връзка с назначаването им на държавна служба в МВР;
г) държавните служители в службите за сигурност или за обществен ред, в Главна
дирекция „Изпълнение на наказанията“ и в Главна дирекция „Охрана“ към министъра на
правосъдието - във връзка с назначаването им на държавна служба в МВР;
12. обучение на служителите на МВР и на курсантите в АМВР в областта на оказването на
долекарска помощ;
3. Създават се т. 13 – 16:
„13. експертна дейност;
14. поддържане на отбранителна и мобилизационна готовност за медицинско осигуряване
в системата на МВР при мирновременни и военновременни условия, големи производствени
аварии, природни бедствия и други извънредни ситуации;
15. диагностика, лечение и експертиза на здравословното състояние на задържани лица по
реда на ЗМВР и на чужденци, настанени в специалните домове за временно настаняване на
чужденци;
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16. набавяне, съхраняване и актуализиране на материални медицински средства и
лекарствени продукти за ведомствен военновременен запас.”.
§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. в ал. 2, т. 4 думите „и медицинска апаратура” се заличават;
2. в ал. 6 думите „лекарства, медицински консумативи” се заменят с „лекарствени
продукти, медицински изделия”.
§ 9. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. в ал. 1, т. 1 думата „републиканския” се заменя с „държавния”.
2. в ал. 2:
а) в т. 6 думите „и медицинска апаратура” се заличават;
б) в т. 8 думите „дарения, завещания, помощи и” се заличават.
§ 10. В Приложение № 2 към чл. 11, ал. 5 „Многопрофилна болница за активно лечение Централна клинична база в София“, в част I „Клиники и/или отделения с легла” се правят
следните изменения и допълнения:
1. точка 1 се изменя така:
„1. I-ва Клиника по вътрешни болести с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с
утвърдения медицински стандарт по вътрешни болести:
1.1. Отделение по нефрология и диализно лечение - ІІІ ниво на компетентност в
изпълнение на медицинския стандарт по нефрология;
1.2. Отделението по ревматология - на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицинския стандарт по ревматология;“
2. в т. 3 се създават подточки 3.1. и 3.2:
„3.1. отделение по кардиология II ниво на компетентност съгласно утвърдения
медицински стандарт по кардиология;
3.2. отделение по интензивно кардиологично лечение – II ниво на компетентност съгласно
утвърдения медицински стандарт по кардиология;“;
3. точка 6 се изменя така:
„6. Клиника по Ушно-носно и гърлени болести с ІІІ ниво на компетентност в съответствие
с утвърдения медицински стандарт по Ушно-носно и гърлени болести;“
4. точка 7 се изменя така:
„7. ІІ-ра Клиника по вътрешни болести, с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с
утвърдения медицински стандарт по вътрешни болести:
7.1. Отделение по пневмология - ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския
стандарт по пневмология и фтизиатрия;
7.2. Отделение по клинична алергология –ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицинския стандарт по клинична алергология;“;
5. точка 8 се изменя така:
„8. Клиника по нервни болести с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения
медицински стандарт по нервни болести;“
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6. точка 9 се изменя така:
„9. Клиника по ортопедия и травматология с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с
утвърдения медицински стандарт по ортопедия и травматология;“
7. в т. 10 думата „Отделение“ се заменя с „Клиника“;
8. в т. 11 след думите „Отделение по“ се добавя „клинична“;
9. точка 16 се изменя така:
„16. Клиника по урология с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения
медицински стандарт по урология;“
10. точка 19 се изменя така:
„ 19. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина с ІІІ ниво на компетентност с
в съответствие с утвърдения медицински стандарт по физикална рехабилитационна медицина.“.
Заключителна разпоредби
§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Бойко Борисов
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
Веселин Даков
____________________________________________________________________________________________________

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “КИАД”-МВР:
Лъчезар Милушев

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “ПНД”-МВР:
Нина Чимова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МЗ:
……….

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „НРСЗ”-МЗ:
…………..
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