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    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

                     Министър на здравеопазването 

 

Изх. № ………………………..2016 г. 

 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ  

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

 

 

ДОКЛАД 

 

от д-р Петър Москов – министър на здравеопазването 

 

ОТНОСНО: проект на Решение на Министерския съвет за допълнение на Решение № 

693 на Министерския съвет от 24 август 2012 г. за определяне на университетски 

болници, изменено и допълнено с Решение № 830 на Министерския съвет от 2012 г., 

Решение № 210 на Министерския съвет от 2013 г., Решение № 638 на Министерския 

съвет от 2013 г., Решение № 560 на Министерския съвет от 2014 г. и Решение № 113 на 

Министерския съвет от 2015 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 Решение на Министерския 

съвет за допълнение на Решение № 693 на Министерския съвет от 24 август 2012 г. за 

определяне на университетски болници, изменено и допълнено с Решение № 830 на 

Министерския съвет от 2012 г., Решение № 210 на Министерския съвет от 2013 г., 
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Решение № 638 на Министерския съвет от 2013 г., Решение № 560 на Министерския 

съвет от 2014 г. и Решение № 113 на Министерския съвет от 2015 г. 

Съгласно чл. 90, ал. 2 от Закона за лечебните заведения, Министерският съвет по 

предложение на министъра на здравеопазването определя кои от лечебните заведения 

или техни клиники или отделения, получили "много добра" или "отлична" 

акредитационна оценка за дейностите по клинично обучение на студенти и докторанти и 

следдипломно обучение на лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти и 

специалисти по здравни грижи, придобиват правата на университетски болници/клиники 

или отделения за срока на акредитационната оценка. Предложението на министъра на 

здравеопазването се прави въз основа на мотивирано искане от съответния ректор на 

висшето училище, съгласувано с ръководителя на лечебното заведение. 

С Решение № 693 на Министерския съвет от 24 август 2012 г., изменено и 

допълнено с Решение № 830 на Министерския съвет от 2012 г., Решение № 210 на 

Министерския съвет от 2013 г., Решение № 638 на Министерския съвет от 2013 г., 

Решение № 560 на Министерския съвет от 2014 г. и Решение № 113 на Министерския 

съвет от 2015 г. двадесет и шест лечебни заведения, на които е определена 

акредитационна оценка за възможностите им за обучение на студенти и специализанти, 

са определени за университетски болници.  

В Министерството на здравеопазването постъпиха мотивирани искания от проф. 

Красимир Иванов, ректор на Медицински университет – Варна, чл. кор. проф. Христо 

Белоев, ректор на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и чл.-кор. проф. Стефан 

Костянев, ректор на Медицински университет – Пловдив за определяне на лечебните 

заведения „Многопрофилна болница за активно лечение Дева Мария“ ЕООД, гр. Бургас, 

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - РУСЕ“ АД, гр. Русе, 

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПЪЛМЕД““ ООД, гр. 

Пловдив и „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ– 

ЕВРОХОСПИТАЛ  ПЛОВДИВ“ ООД, гр. Пловдив за университетски болници. 

Исканията на ректорите са съгласувани с ръководителите на съответните лечебни 

заведения. 

Съгласно чл. 9, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, университетските болници 

са многопрофилни или специализирани болници, определени от Министерския съвет, в 

които се осъществяват дейности по всяко от следните направления: 

 - клинично обучение на студенти и докторанти по медицина и/или дентална 

медицина и/или фармация; 
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 - клинично обучение на студенти по специалности от професионално 

направление „Здравни грижи“; 

 - следдипломно обучение на лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, 

специалисти по здравни грижи. 

Предлаганите за университетски болници лечебни заведения отговарят на 

посочените законови изисквания, като в тази връзка представяме следната информация: 

1. По отношение на „Многопрофилна болница за активно лечение Дева Мария“ 

ЕООД, гр. Бургас: 

Със Заповед № РД-01-215/23.08.2012 г. на министъра на здравеопазването на 

лечебното заведение е присъдена акредитационна оценка „много добра“ за срок от 4 

години за практическо обучение на студенти от професионално направление „Здравни 

грижи“ по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“. 

Със Заповед № РД-17-36/02.04.2014 г. на лечебното заведение е присъдена 

акредитационна оценка „отлична“ за срок от 5 години за следдипломно обучение на 

лекари за придобиване на специалности Съдова хирургия и Урология, а със Заповед № 

РД-17-21/13.02.2015 г. – акредитационна оценка „отлична“ за срок от 5 години и за 

специалностите Анестезиология и интензивно лечение и Неонатология.  

Със Заповед № РД-17-137/10.12.2015 г. на министъра на здравеопазването е 

присъдена и акредитационна оценка „отлична“ за срок от 5 години за практическо 

обучение на студенти по професионално направление „Медицина“ и за следдипломно 

обучение на лекари за придобиване на специалности Хирургия, Ортопедия и 

травматология, Кардиология, Нервни болести, Акушерство и гинекология и Образна 

диагностика. 

2. По отношение на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

- РУСЕ“ АД, гр. Русе: 

Със Заповед № РД-01-32/21.02.2012 г. на министъра на здравеопазването на 

лечебното заведение е определена акредитационна оценка „отлична“ за срок от 5 години 

за практическо обучение на студенти по професионално направление „Медицина“ и на 

студенти от професионално направление „Здравни грижи“ по специалностите 

„Медицинска сестра“ и „Акушерка“. Със същата заповед е определена и акредитационна 

оценка „отлична“ за срок от 5 години за следдипломно обучение по 21 специалности за 

лекари и по специалностите Анестезиология и интензивни грижи и Операционна и 
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превързочна техника за лица от професионално направление „Здравни грижи“. Със 

Заповед № РД-01-116/21.06.2013 г. на лечебното заведение е определена и 

акредитационна оценка „отлична“ за срок от 5 години за следдипломно обучение по още 

7 специалности за лекари. 

3. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПЪЛМЕД““ 

ООД, гр. Пловдив: 

Със Заповед № РД-17-72/04.06.2015 г. на министъра на здравеопазването на 

лечебното заведение е определена акредитационна оценка „отлична“ за срок от 5 години 

за практическо обучение на студенти по професионално направление „Медицина“ и на 

студенти от професионално направление „Здравни грижи“ по специалностите 

„Медицинска сестра“ и „Акушерка“ и за  следдипломно обучение по 9 специалности за 

лекари, осъществявано на адрес в гр. Пловдив.   

Със Заповед № РД-17-128/27.11.2015г. на лечебното заведение е определена и 

акредитационна оценка „много добра“ за срок от 4 години за практическо обучение на 

студенти по професионално направление „Медицина“ и на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи“ по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“, 

както и за следдипломно обучение по 12 специалности за лекари, осъществявано на 

адрес в гр. Пазарджик. 

4. По отношение на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ– 

ЕВРОХОСПИТАЛ  ПЛОВДИВ“ ООД, гр. Пловдив: 

Със заповед № РД-17-35/02.04.2014 г. на министъра на здравеопазването на 

лечебното заведение е определена акредитационна оценка „отлична“ за срок от 5 години 

за практическо обучение на студенти от професионално направление „Здравни грижи“ 

по специалност „Медицинска сестра“ и за следдипломно обучение на лекари за 

придобиване на специалности Анестезиология и интензивно лечение, 

Гастроентерология, Ортопедия и травматология, Ревматология и Хирургия.  

Със Заповед № РД-17-90/12.08.2015 г. на министъра на здравеопазването на 

лечебното заведение е определена и акредитационна оценка „отлична“ за срок от 5 

години за практическо обучение на студенти по професионално направление 

„Медицина“. 

С проекта на Решение за допълнение на Решение № 693 на Министерския съвет 

от 24 август 2012 г., изменено и допълнено с Решение № 830 на Министерския съвет от 
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2012 г., Решение № 210 на Министерския съвет от 2013 г., Решение № 638 на 

Министерския съвет от 2013 г., Решение № 560 на Министерския съвет от 2014 г. и 

Решение № 113 на Министерския съвет от 2015 г. се предлага да бъдат определени за 

университетски болници по посочените съображения „Многопрофилна болница за 

активно лечение Дева Мария“ ЕООД, гр. Бургас, „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - РУСЕ“ АД, гр. Русе, „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПЪЛМЕД““ ООД, гр. Пловдив и „МНОГОПРОФИЛНА 

БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ– ЕВРОХОСПИТАЛ  ПЛОВДИВ“ ООД, гр. 

Пловдив. 

Проектът не е свързан с европейското право, поради което не се налага изготвяне 

на справка за съответствие с него. 

Предложеният проект на решение няма да доведе до пряко и/или косвено 

въздействие върху държавния бюджет.  

 

          УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

             УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

Предвид изложеното и на основание чл. 90, ал. 2 от Закона за лечебните заведения 

и чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация, предлагам Министерският съвет да приеме проекта на Решение на 

Министерския съвет за допълнение на Решение № 693 на Министерския съвет от 24 

август 2012 г. за определяне на университетски болници, изменено и допълнено с 

Решение № 830 на Министерския съвет от 2012 г., Решение № 210 на Министерския 

съвет от 2013 г., Решение № 638 на Министерския съвет от 2013 г., Решение № 560 на 

Министерския съвет от 2014 г. и Решение № 113 на Министерския съвет от 2015 г. 

 

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ 

Министър на здравеопазването 
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