
 

 

 

СПРАВКА  

 

за отразяване на становищата, получени в рамките на междуведомственото съгласуване на проекта на Решение на Министерски съвет за 

утвърждаване на Национална здравна карта на Република България 

  

 

Ведомство Становища/предложения 
Становище по 

предложението 
Мотиви 

1. Администрация на 

Министерски съвет, Дирекция 

„Правна“  

1.В представения проект на решение следва да 

се добави изричен текст за отмяна на Решение 

№ 103 на Министерския съвет (МС) от 2011 г. 

за утвърждаване на Национална здравна карта 

на Република България (НЗК). Изискването е с 

оглед обявената от Върховния административен 

съд (ВАС) нищожност на Решение № 202 на МС 

от 2016 г., с което е утвърдена Национална 

здравна карта на Република България. 

2.Съществуващият текст на чл. 34, ал. 1 от 

Закона за лечебните заведения, регламентиращ 

правомощието на МС да утвърди НЗК с 

решение, е в съответствие със старата съдебна 

практика, приемаща НЗК като общ 

административен акт. С оглед променената 

съдебна практика и приемането от ВАС на НЗК 

като нормативен административен акт по 

смисъла на чл. 75 от АПК, обръщаме внимание 

за преценка на евентуална промяна в законовата 

разпоредба. 

1.Приема се. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Приема се по 

принцип. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Предложението изисква промени в 

Закона за лечебните заведения, които ще 

бъдат обсъдени при подготовката на 

последващи изменения на закона. 

2.  Заместник министър-

председател по икономическата и 

демографска политика 

Съгласува без бележки. 

  

3. Заместник министър-

председател по обществения ред 

В представената за обсъждане нова Национална 

здравна карта съществува непълнота, която 

следва да се коригира. На 26.06.2017 г. в 

Не се приема Съгласно Методиката за изработване на 

областна здравна карта, утвърдена със 

заповед на министъра на 
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и сигурността и министър на 

отбраната 

Агенция по вписванията е регистриран клон 

Поморие на Многопрофилна болница за 

продължително лечение и рехабилитация 

„ВИТА“ ЕООД – Велинград. Ръководството на 

болницата, в изпълнение на изискванията на 

Закона за лечебните заведения, е предприело 

действия за получаване на разрешително за 

осъществяване на лечебна дейност. За 

извършените проверки от РЗИ – Бургас и РЗИ – 

Пазарджик са изготвени протоколи, в които е 

констатирано, че клонът на МБПЛР „Вита“ в  

Поморие отговаря на изискванията на ЗЛЗ и 

Наредба №49/2010 г. на МЗ и получава второ 

ниво на компетентност по физикална и 

рехабилитационна медицина. Това е 

достатъчно условие болничният клон да получи 

Разрешително за осъществяване на лечебна 

дейност. Разрешителното за осъществяване на 

лечебна дейност все още не е издадено, макар 

че всички документи, касаещи процедурата, са 

внесени на 22.01.2018 г. в МЗ. От проекта на 

Решение на МС за приемане на Националната 

здравна карта на Република България е видно, 

че не са предвидени необходимия брой 

болнични легла за област Бургас и по-

конкретно за осъществяване на лечебната и 

рехабилитационна дейност на МБПЛР „ВИТА“ 

ЕООД  клон Поморие. Ако не се предвиди 

необходимия брой болнични легла, означава, че 

МБПЛР „ВИТА“ ЕООД  клон Поморие ще 

остане извън Националната здравна карта и 

няма да може да функционира нормално като 

лечебно заведение, в резултат на което няма да 

може да сключи договор с НЗОК. С оглед на 

гореизложеното, предлагам МБПЛР „ВИТА“ 

здравеопазването, определянето на броя 

на съществуващите легла за болнично 

лечение и осъществяваните медицински 

дейности по видове и разпределението им 

по лечебни заведения и по нива на 

компетентност на съответните структури 

в областта, става въз основа на 

информация, предоставена по официален 

ред от лечебните заведения за болнична 

помощ на територията на областта. 

Посочените медицински дейности за 

всяко лечебно заведение следва да 

съответстват на дейностите, посочени в 

издаденото от министъра на 

здравеопазването разрешение за 

осъществяване на лечебна дейност. За 

всяка дейност следва да бъдат посочени 

конкретният брой легла, съгласно 

Правилника за устройството и дейността 

на лечебното заведение, утвърден от 

ръководителя на лечебното заведение, 

независимо дали те са в самостоятелна 

структура (клиника, отделение) или 

дейност в рамките на структура (клиника, 

отделение) по друга медицинска 

специалност. Нивата на компетентност на 

съответната дейност следва да са в 

съответствие с разрешението за 

осъществяване на лечебна дейност, 

съответно Правилника за устройството и 

дейността за лечебните заведения по чл. 

5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения. 

От горното следва, че цялата 

информация, касаеща болничната 

медицинска помощ, се базира на 
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ЕООД  клон Поморие да бъде предвидена в 

Националната здравна карта на БР – област 

Бургас, като й се отпуснат 140 болнични легла, 

от които:  

- В отделение за физикална и рехабилитационна 

медицина – 70 легла с второ ниво на 

компетентност; 

- В отделение за продължително лечение на 

нервни болести – 44 легла – първо ниво на 

компетентност; 

- В отделение за продължително лечение и 

профилактика на вътрешните болести – 26 с 

първо ниво на компетентност. 

Включването на МБПЛР „ВИТА“ ЕООД - клон 

Поморие в Националната здравна карта на БР е 

в интерес на голям контингент пациенти и в 

пряка връзка с  поддържане на отбранителната 

способност на Българската армия. 

  

разрешението за осъществяване на 

лечебна дейност, каквото цитираното от 

вносителя на становището  

(Министерство на отбраната) лечебно 

заведение не  притежава. 

Законът за лечебните заведения с изричен 

текст (чл.37а) предвижда процедура, 

касаеща договарянето с Националната 

здравноосигурителна каса въз основа на 

Националната здравна карта, в случаите 

когато се създава ново лечебно заведение 

за болнична помощ след приемането на 

картата. 

4. Зам. министър-председател по 

правосъдната реформа и 

министър на външните работи 

Съгласува без бележки. 

  

5. Министерство на финансите Съгласува без бележки.   

6. Министерство на вътрешните 

работи  

В Приложение № 16 относно Болница за 

продължително лечение и рехабилитация – 

филиал на МИ на МВР – гр. Хисар е отразено, 

че има разкрити 10 легла с първо ниво на 

компетентност и 250 легла с второ ниво на 

компетентност. Съгласно удостоверение № 

3744/27.04.2016 г. на РЗИ Пловдив болницата 

притежава трето ниво на компетентност. В този 

смисъл предлагаме това обстоятелство да бъде 

съобразено, като на съответното място в 

таблицата приложение се отбележи следното 

Не се приема. Приложение № 16 е Областната здравна 

карта на област Пловдив, което е 

изготвена от комисия, сформирана в 

съответствие с изискванията на Закона за 

лечебните заведения. В него са 

представени данни за актуалното 

състояние на здравната мрежа в областта, 

включително и по отношение на разкрити 

легла в лечебните заведения по видове 

медицински дейности и по нива на 

компетентност. 
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съдържание: 260 легла с трето ниво на 

компетентност. 

Данните за БПЛР – гр. Хисар са въз 

основа на действащия Правилник за 

устройството, дейността и структурата на 

медицинския институт на 

министерството на вътрешните работи, 

последно е изменен и допълнен през 2015 

г. (ДВ. бр. 68 от 4 Септември 2015 г.). 

През 2016 г. са предприети действия за 

повишаване нивото на компетентност, но 

процедурата не е финализирана и 

правилникът все още не е изменен. 

Следва да се отбележи и че, леглата за 

продължително лечение нямат нива на 

компетентност, поради което лечебното 

заведение не би могло да има 260 легла с 

трето ниво. 

7. Министерство на 

регионалното развитие и 

благоустройството  

Съгласува без бележки. 

  

8. Министерство на труда и 

социалната политика  
Съгласува без бележки. 

  

9. Министерство на 

правосъдието 
Съгласува без бележки. 

  

10. Министерство на 

образованието и науката 

Съгласува без бележки и предложения на 

основание чл. 34, ал. 2 от УПМСНА. 

  

11. Министерство на Българското 

председателство на Съвета на ЕС 

2018 

Съгласува без бележки. 

  

12. Министерство на културата  Съгласува без бележки.   

13. Министерство на околната 

среда и водите  
Съгласува без бележки. 

  

14. Министерство на 

земеделието, храните и горите  
Съгласува без бележки. 
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15. Министерство на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията  

Съгласува без бележки. 

  

16. Министерство на 

икономиката 
Съгласува без бележки. 

  

17. Министерство на 

енергетиката 
Съгласува без бележки. 

  

18. Министерство на туризма Съгласува без бележки.   

19. Министерство на младежта и 

спорта 
Съгласува без бележки. 

  

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

ПРОФ. Д-Р. КР. ГИГОВ 

 


