МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Проект!
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № ……
от ..................... 2018 г.
за отмяна на Правилника за устройството и дейността на
Военномедицинска академия, приет с Постановление № 312 на
Министерския съвет от 2016 г.
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Правилникът за дейността на Военномедицинска академия,
приет с Постановление № 312 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ,
бр. 96 от 2016 г.) се отменя.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. В Постановление № 382 на Министерския съвет от 2015 г. за
приемане на План за развитие на въоръжените сили до 2020 г. (обн., ДВ,
бр. 3 от 2016 г., изм. и доп., бр. 58 и бр. 96 от 2016 г., изм. бр. 51 от 2017 г.,
изм. бр. 56 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1.

в приложение № 1 към чл. 1:

а) в раздел I "Общи положения", т. 8 "Ниво на амбиция по мисиите
на въоръжените сили", абзац десети се изменя така:
„Военномедицинска
академия
поддържа
Модулни
военномедицински формирования, които са в състояние да оказват
своевременна квалифицирана и специализирана медицинска помощ на
пострадали.”
б) в раздел II "Структура на въоръжените сили", в т. 1.7 "Структури
на пряко подчинение на министъра на отбраната", в частта
„Военномедицинска академия“ след третия абзац се допълва:
„Организационната структура на Военномедицинската академия
включва многопрофилни болници за активно лечение; болници за
продължително лечение и рехабилитация; медицински пунктове към
Министерството на отбраната, в структури на пряко подчинение на
министъра на отбраната и във военни формирования от Българската армия

и специализирани звена, определени в правилника за устройството и
дейността й”.
2. В приложение № 2 (поверително) към чл. 2 се правят изменения и
допълнения съгласно приложението (поверително).
§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на
отбраната.
§ 4. Постановлението влиза в сила от 01.01.2019 г.
МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ
БОЙКО БОРИСОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
ВЕСЕЛИН ДАКОВ

ПОСТОЯНЕН СЕКРЕТАР НА ОТБРАНАТА
АНТОН ЛАСТАРДЖИЕВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
“ПРАВНО-НОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ В ОТБРАНАТА” - МО
КЛИМЕНТИНА ДЕНЕВА

ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
от Красимир Каракачанов –
заместник министър председател по обществения ред и сигурността
и министър на отбраната

ОТНОСНО:
Проект на Постановление за отмяна на Правилника за
устройството и дейността на Военномедицинска академия, приет с
Постановление № 312 на Министерския съвет от 2016 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация внасям за разглеждане
проект на Постановление за отмяна на Правилника за устройството и
дейността на Военномедицинска академия, приет с Постановление № 312
на Министерския съвет от 2016 г.
С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗИДЗОВСРБ)
(обн., ДВ, бр. 98 от 2016 г.) се измени реда за приемане на Правилника за
устройството и дейността на Военномедицинска академия (ВМА). След
промяната на чл. 92, ал. 2 от закона, устройството и дейността на ВМА се
определят с правилник на министъра на отбраната, съгласуван с министъра
на здравеопазването. Посоченото правно положение е възпроизведено и в
Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), като в чл. 35, ал .3, т. 3 (нова – ДВ,
бр. 98 от 2016 г.) е предвидено, че устройството, дейността и структурата
на лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 към Министерството на отбраната се

уреждат с правилник, издаден от министъра на отбраната, съгласувано с
министъра на здравеопазването. В тази връзка, необходимостта от
изменянето и/или допълването на действащия правилник, приет с ПМС №
312 от 2016 г., налага приемането на изцяло нов от министъра на
отбраната, съгласувано с министъра на здравеопазването, ведно с отмяна
на действащия такъв.
Към момента са налице множество основания, налагащи
предприемането на действия за изменение и допълнение на Правилника за
устройството и дейността на ВМА /действащия правилник/:
1. С актове на министъра на здравеопазването са утвърдени редица
нови медицински стандарти, които налагат разкриването на нови
структурни звена и трансформирането на други във ВМА, тъй като са
свързани с регистрацията на лечебните заведения в структурата й и
издаването на удостоверенията за изпълнение на изискванията по чл. 46,
ал. 3 от ЗЛЗ.
2. Оптимизирането на дейността на ВМА под формата на
реорганизиране на някои от специализираните й звена /сливане на част от
тях с други клинични или научни звена и създаване на департамент, който
да поеме функциите на останалата част/.
3. Потребностите на въоръжените сили от медицински кадри налага
преименуване и разширяване на дейността на Центъра за професионално
обучение на санитарни инструктори във ВМА, а необходимостта от
създаване на нови диагностични, лечебни и евакуационни възможности на
и извън територията на страната налага реорганизиране на
Военномедицинския отряд за бързо реагиране в Модулни медицински
формирования.
В изпълнение на чл. 92, ал. 2 от ЗОВСРБ и чл. 35, ал. 3, т. 3 от ЗЛЗ и
с оглед гореизложеното, се налага изготвяне на нов Правилник за
устройството и дейността на ВМА, което предпоставя отмяна на
действащия такъв, приет с ПМС № 312 от 2016 г.
Предвид факта, че ВМА представлява структура от въоръжените
сили, посочените структурни промени следва да се отразят и в приетия с
ПМС № 382 от 2015 г. План за развитие на въоръжените сили до 2020 г. и
съответните графици и разчети за изпълнението му.
Към проекта на Постановление е приложена финансова обосновка,
съгласно изискванията на чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, одобрена от министъра
на финансите.

С проекта на постановление не се предвижда въвеждане на
законодателство на ЕС, поради което не е изготвена и приложена таблица
за съответствие.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за
нормативните актове, проектът на Постановление за отмяна на Правилника
за устройството и дейността на Военномедицинска академия, приет с
Постановление № 312 на Министерския съвет от 2016 г., докладът към
него и оценката на въздействието са публикувани на интернет страницата
на Министерство на отбраната и на Портала за обществени консултации за
14 дни, поради необходимостта от спешно синхронизиране на правилата,
уреждащи дейността на ВМА, с настъпилите промени, които пряко я
касаят, както и поради необходимостта от синхронизиране на
подзаконовите нормативни актове за установяване медицинската годност и
психологичната пригодност за военна служба с новия Правилник за
устройството и дейността на ВМА.
Документите относно проекта на Постановление за отмяна на
Правилника за устройството и дейността на Военномедицинска академия,
приет с Постановление № 312 на Министерския съвет от 2016г. са
съгласувани по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, като получените
становища са отразени съгласно приложената справка.
Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация,
П Р Е Д Л А Г А М:
Министерският съвет да приеме проект на Постановление за отмяна
на Правилника за устройството и дейността на Военномедицинска
академия, приет с Постановление № 312 на Министерския съвет от 2016 г.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА
И МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
КРАСИМИР КАРАКЧАНОВ

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието*
* Приложете към формуляра допълнителни информация/документи
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„Правно-нормативна дейност” в
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администрация
на
Военномедицинска академия
1. Дефиниране на проблема:
Необходимост от приемане на нов Правилник за устройството и дейността на
Военномедицинска академия /ВМА/ и отмяна на действащия Правилник за
устройството и дейността на ВМА, приет с ПМС № 312 от 2016 г. (обн., ДВ,
бр. 96 от 2016 г.), ведно с изменение и допълнение на Плана за развитие на
въоръжените сили до 2020 г., приет с ПМС № 382 от 2015 г.
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване.
Посочете аргументите, които обосновават нормативната промяна.
С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България (ЗИДЗОВСРБ) (обн., ДВ, бр. 98 от
2016 г.) се измени реда за приемане на Правилника за устройството и
дейността на ВМА. След промяната на чл. 92, ал. 2 от закона, устройството и
дейността на ВМА се определят с правилник на министъра на отбраната,
съгласуван с министъра на здравеопазването. Посоченото правно положение е
възпроизведено и в Закона за лечебните заведения, като в чл. 35, ал.3, т.3 (нова
– ДВ, бр. 98 от 2016 г.) е предвидено, че устройството, дейността и
структурата на лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 към Министерството на
отбраната се уреждат с правилник, издаден от министъра на отбраната,
съгласувано с министъра на здравеопазването. В тази връзка, необходимостта
от изменянето и/или допълването на действащия правилник, приет с ПМС №
312 от 2016 г., налага приемането на изцяло нов от министъра на отбраната,
съгласувано с министъра на здравеопазването, ведно с отмяна на действащия

такъв.
Изготвянето на нов Правилник за устройството и дейността на ВМА,
респективно отмяната на действащия такъв, приет с ПМС № 312 от 2016 г., се
основава на необходимостта от:
- Синхронизиране на правилата, уреждащи дейността на ВМА, с
настъпилите промени в правната уредба, които пряко я касаят;
- Привеждане на лечебните заведения, включени в състава на ВМА, с
изискванията на Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/ и медицински стандарти,
предвид настъпилите промени в тях;
- Прецизиране на част от разпоредбите, които касаят правомощията на
ръководните органи на ВМА и промени в структурата на ВМА, като в проекта
на Правилник са разпределени ресорите на двамата заместник –началници на
ВМА, като в чл.9 и чл. 10 се конкретизирани техните правомощия и
задължения. В чл.21, ал. 5 са конкретизирани правомощията на началниците на
многопрофилните болници за активно лечение и управителите на болниците за
продължително лечение и рехабилитация от структурата на ВМА.
В проекта на Правилник са разпределени ресорите на двамата заместник
–началници на ВМА, като в чл.9 и чл. 10 се конкретизирани техните
правомощия и задължения. В чл.21, ал. 5 са конкретизирани правомощията на
началниците на многопрофилните болници за активно лечение и управителите
на болниците за продължително лечение и рехабилитация от структурата на
ВМА.
1.2. Опишете какви са проблемите в приложението на съществуващото
законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат
приемането на ново. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в
рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията
на работа и/или въвеждане на нови технологични възможности (например
съвместни инспекции между няколко органа и др.)
С актове на министъра на здравеопазването се утвърдиха нови медицински
стандарти по гръдна хирургия, ортопедия и травматология, ревматология,
ушно-носно-гърлени болести, обща и клинична патология, спешна медицина,
урология, медицинска онкология и гастроентерология; бяха отменени
медицинските стандарти по кардиология, образна диагностика, хирургия,
анестезия и интензивно лечение, ендокринология и болести на обмяната,
неврохирургия, очни болести, акушерство и гинекология. Тези промени
налагат разкриването на нови структурни звена и трансформиране на други,
свързани с осъществяването на лечебната дейност в многопрофилните
болници за активно лечение и болниците за продължително лечение и
рехабилитация. Направените промени в структурните звена на ВМА трябва да
бъдат отразени в Правилника за устройството и дейността на ВМА, тъй като са

свързани с регистрацията им и издаването на удостоверенията за изпълнение
на изискванията по чл. 46, ал. 3 от ЗЛЗ.
С приетата от министъра на отбраната Наредба № Н-6 от 13.02.2018 г. за
военномедицинска експертиза (обн., ДВ, бр. 23 от 15.03.2018 г., в сила от
15.03.2018 г.), са направени промени в дейностите, извършвани от
военномедицинските експертни органи и категориите лица, подлежащи на
освидетелстване, което също налага изменения в Правилника за устройството
и дейността на ВМА относно дейността и структурата на лечебното заведение.
Предвижда се реорганизация на някои от специализираните звена на ВМА:
Научноприложен център по военномедицинска експертиза, авиационна и
морска медицина (НПЦВMЕАММ), Научноизследователски център по
радиологична, биологична и химическа защита (НИЦБХЗ), Център по
психично здраве и превенция (ЦПЗП), сливането на част от тях с други
клинични или научни звена и създаването на
департамент
„Военномедицинска подготовка и осигуряване“, който да поеме останалата
част от функциите на закритите специализирани звена.
С цел подобряване на качествата и обхвата на подготовка на медицински
кадри за нуждите на въоръжените сили, се предвижда създаденият Център за
професионално обучение на санитарни инструктори да осъществява и други
форми на продължаващо медицинско обучение на висши медицински и
немедицински специалисти, поради което се предлага преименуването му в
Център за професионално обучение. Центърът ще провежда обучение за
придобиване на допълнителна професионална квалификация на медицински и
немедицински специалисти в определени области на здравеопазването и
военното дело, съгласно държавните образователни стандарти.
Основните усилия за оптимизиране на медицинското осигуряване до 2020 г. сe
насочват към създаване на нови диагностични, лечебни и евакуационни
възможности, както за територията на страната, така и при операции и мисии
зад граница, като в тази връзка се предлага и реорганизирането на
Военномедицинския отряд за бързо реагиране в Модулни медицински
формирования.
Предвид факта, че ВМА представлява структура от въоръжените сили,
посочените структурни промени следва да се отразят и в приетия с ПМС №
382 от 2015 г, План за развитие на въоръжените сили до 2020 г. и съответните
графици и разчети за изпълнението му.
Гореизложеното налага необходимостта от изготвяне на нов Правилник за
устройството и дейността на ВМА, което предпоставя отмяна на действащия
такъв, приет с ПМС № 312 от 2016 г., ведно с отразяване на съответните
изменения и допълнения и в Плана за развитие на въоръжените сили до 2020
г., приет с ПМС № 382 от 2015 г.

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт или
анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Не са извършвани последващи оценки на нормативния акт, както и анализи на
неговото изпълнение.
2. Цели:
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна по конкретен и
измерим начин и график (ако е приложимо) за тяхното постигане.
Съответстват ли целите на действащата стратегическа рамка?
Привеждане на Правилника за устройството и дейността на ВМА в
съответствие със ЗИДЗОВСРБ и ЗИДЗЛЗ, обн. ДВ, бр. 98 от 2016 г., с оглед
необходимостта от синхронизиране на устройството и дейността на ВМА с
останалите настъпили нормативни промени.
Съгласно чл. 92, ал. 2 (в ред. ДВ, бр. 98 от 2016 г.) от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България устройството и дейността на
Военномедицинската академия се определят с правилник, който се приема от
министъра на отбраната съгласувано с министъра на здравеопазването.
Действащият Правилник за устройството и дейността на ВМА е приет с
постановление на Министерски съвет. С проекта на постановление за отмяна
на ПМС № 312 от 2016 г. се цели привеждането в съответствие на основния
документ, регламентиращ статута, организационната структура и дейността на
Военномедицинска академия с нормативното изискване за издаване на
правилника на ВМА.
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху
които предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в
дадена област/всички предприемачи, неправителствени
организации,
граждани/техни представители, държавни органи, др.).
- Военномедицинска академия, военнослужещите и цивилните служители
от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия, резервисти, запасни, офицери и
сержанти от Национална служба за охрана /НСО/, държавни служители от
Държавна агенция „Разузнаване“ /ДАР/, както и кандидатите за приемане на
военна служба, служба в доброволния резерв, служба в НСО и служба в ДАР.
4. Варианти на действие:
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни
варианти на действие от страна на държавата, включително и варианта
„без действие“.

1. Без действие.
Правилникът за устройството и дейността на ВМА, приет с ПМС № 312 от
2016 г., остава без промяна.
2. Приемане на нов Правилник за устройството и дейността на ВМА от
министъра на отбраната, съгласувано с министъра на здравеопазването и
приемане на ПМС за отмяна на Правилника за устройството и дейността на
ВМА, приет с ПМС № 312 от 2016 г., ведно с изменение и допълнение на
Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г., приет с ПМС № 382 от
2015 г.
Предвид заложените параметри в План за развитие на въоръжените сили 2020
г. и утвърдените от министъра на здравеопазването нови медицински
стандарти, се реорганизират специализираните, клиничните и научноприложните звена на ВМА, с което се цели оптимизиране и подобряване на
качеството на дейността им, както и сливане на структури с припокриващи се
или с дублиращи функции. Предвижданата реорганизация включва закриване
на някои от специализираните звена на ВМА: Научноприложен център по
военномедицинска
експертиза,
авиационна
и
морска
медицина
(НПЦВMЕАММ), Научноизследователски център по радиологична,
биологична и химическа защита (НИЦБХЗ), Център по психично здраве и
превенция (ЦПЗП) и сливането им с други клинични или научни звена.
Предвижда се също създаването на
департамент „Военномедицинска
подготовка и осигуряване“, който поема част от функциите на закритите
специализирани звена. Военномедицинският отряд за бързо реагиране се
преименува в Модулни медицински формирования, които имат задачата да
оказват медицинска помощ на пострадали в мирно и военно време, при
извънредно положение, бедствия и аварии.
5. Негативни въздействия:
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други негативни
въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни
въздействия) за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на
предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия)
се очаква да бъдат второстепенни, и кои да са значителни.
При вариант 1. Без промяна.
От това ще произтекат значителни затруднения за ВМА да изпълнява
дейността си, както и невъзможност да приведе структурата си в съответствие
с новите медицински стандарти.
При вариант 2. Приемане на нов Правилник за устройството и дейността на
ВМА от министъра на отбраната, съгласувано с министъра на

здравеопазването, приемане на ПМС за отмяна на Правилника за устройството
и дейността на ВМА, приет с ПМС № 312 от 2016 г. и изменение и допълнение
Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г., приет с ПМС № 382 от
2015 г.
Няма да настъпят негативни ефекти, тъй като така ще се синхронизират
правилата, уреждащи структурата и дейността на ВМА, с настъпилите
промени в правната уредба, които пряко я касаят.
6. Ползи:
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за
идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в
резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи
кореспондират с формулираните цели.
При вариант 1. Без промяна.
При това положение ще произтекат значителни затруднения за ВМА да
изпълнява дейността си, както и невъзможност да приведе структурата си в
съответствие с новите медицински стандарти, т.е. няма да настъпят никакви
ползи.
При вариант 2. Приемане на нов Правилник за устройството и дейността на
ВМА от министъра на отбраната, съгласувано с министъра на
здравеопазването и приемане на ПМС за отмяна на Правилника за
устройството и дейността на ВМА, приет с ПМС № 312 от 2016 г. и изменение
и допълнение на Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г., приет с
ПМС № 382 от 2015 г.
Ползата от това действие се изразява в синхронизирането на правилата,
уреждащи структурата и дейността на ВМА, с настъпилите промени в
правната уредба, които пряко я касаят, което ще благоприятства изпълнението
на задачите на ВМА.
7. Потенциални рискове:
Посочете възможните рискове от приемането
промяна, включително възникване на съдебни спорове.

на

нормативната

Не са идентифицирани възможни конкретни рискове от приемане на нов
Правилник за устройството и дейността на ВМА от министъра на отбраната,
съгласувано с министъра на здравеопазването, отмяна на Правилника за
устройството и дейността на ВМА, приет с ПМС № 312 от 2016 г. и изменение
и допълнение на Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г., приет с
ПМС № 382 от 2015 г.

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши
☐ Ще се намали
☒ Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се
съществуващи режими и услуги?
Няма да се създават нови регулаторни режими
9. Създават ли се нови регистри?
Не се създават нови регистри
10. Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП):
☐ Актът засяга пряко МСП
☒ Актът не засяга МСП
☒ Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на
въздействието:
☐ Да
☒ Не
12. Обществени консултации:
Обобщете най-важните въпроси за неформалните обществени консултации
в случай на извършване на цялостна ОВ или за обществените консултации по
чл. 26 от Закона за нормативните актове; посочете индикативен график за
тяхното провеждането и видовете консултационни процедури.
На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове проектът на
ПМС за отмяна на Правилника за устройството и дейността на ВМА, приет с
ПМС № 312 от 2016 г., ще бъде публикуван за обществено обсъждане на
Портала за обществени консултации и на интернет страницата на
Министерството на отбраната в 14-дневен срок, поради необходимостта от
спешно синхронизиране на правилата, уреждащи дейността на ВМА, с
настъпилите промени, които пряко я касаят, както и поради необходимостта от
синхронизиране на редица подзаконови нормативни актове с новия Правилник
за устройството и дейността на ВМА.
Съкращаването на срока за обществени консултации е пряко свързано с
предлаганите промени и реорганизации в структурните звена на ВМА.
Промените трябва да бъдат отразени в Правилника за устройството и
дейността на Военномедицинската академия и по–конкретно в Приложение №
1 и Приложение № 2, въз основа, на които се преценява регистрацията и
издаването на удостоверенията за изпълнение на изискванията по чл. 46, ал. 3
от Закона за лечебните заведения на многопрофилните болници за активно

лечение и болниците за продължително лечение и рехабилитация от
структурата на ВМА спрямо приетите нови медицински стандарти.
Приемането на нов Правилник за устройството и дейността на ВМА от
министъра на отбраната е възможно след отмяната на действащият правилник
за устройството и дейността на ВМА, който е приет с ПМС № 312 от 2016 г. и
следва да бъде съобразено със сроковете за организационно-щатни промени на
ВМА, заложени в План за развитие на въоръжените сили 2020 г.
Проектът ще се съгласува със заинтересованите министерства и ведомства
по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от законодателството
на ЕС.
☐ Да
☒ Не
Моля, посочете изискванията за законодателството на ЕС, включително
информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на
ниво ЕС и я приложете (или връзка към източник).
14. Подпис на директор на дирекцията, отговорна за изработването на
нормативния акт:
Име и длъжност: Началник на Военномедицинска академия
Бригаден генерал професор Венцислав Мутафчийски, д.м.н.
Дата: 18.10.2018 г.
Подпис:

