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Изменение и допълнение  на Концепцията за преструктуриране на системата на 

болнична помощ 

(приета с решение по т. 38 от Протокол № 49 от заседанието на Министерския съвет на 

16 декември 2009 г., изменена и допълнена с решение по т. 25 от Протокол № 11 от 

заседанието на Министерския съвет на 25 март 2010 г., решение по т. 60 от протокол № 

31 от заседанието на Министерския съвет на 1 септември 2010г., решение по т. 4 от 

Протокол № 43 от заседанието на Министерския съвет на 1 декември 2010 г., решение 

по т. 24 от Протокол № 48 от заседанието на Министерския съвет на 14 декември 2011 

г. и решение по т. 16 от Протокол № 40 от заседанието на Министерския съвет на 24 

октомври 2012 г.) 

 

1. В част „Планирани дейности”, раздел 1, т. 1.2. след думата „многопрофилни“ се 

добавя „и специализирани“. 

 

2. В Анекс 1 „Болници с възможност за финансиране от ЕК по ОП „Регионално 

развитие” се правят следните изменения и допълнения: 

а) в  т. 1 думите „Резерва: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ се заменят с „Резерви:  

„Царица Йоанна – ИСУЛ“; УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД – София“;   

      б) точка 2 се изменя така: 

     „2. Държавни лечебни заведения за болнична помощ, разположени в областни 

градове, които разполагат с ресурс и потенциал за осъществяване на диагностика на 

онкологични заболявания:  

Район за планиране NUTS II  

 

Болници в областни градове 

 

Северозападен регион МБАЛ Монтана 

Шеста резерва: МБАЛ Видин 

Дванадесета резерва: МБАЛ Враца 

Петнадесета резерва: МБАЛ Ловеч 

Северен централен регион МБАЛ Велико Търново 

МБАЛ Русе 

Втора резерва: МБАЛ Габрово 

Четвърта резерва: МБАЛ Силистра 

Тринадесета резерва: МБАЛ Разград 

 

Североизточен регион   Пета резерва: МБАЛ Търговище 

Осма резерва: МБАЛ Шумен 

Десета резерва: МБАЛ Добрич 

Двадесета резерва: МБАЛ „Света Анна“ Варна 

Югоизточен регион МБАЛ Бургас 

МБАЛ Сливен 

Първа резерва: МБАЛ „Проф. д-р Стоян 

Киркович” - Стара Загора (универсален 

правоприемник след вливане на УМБАЛ - Стара 

Загора АД в МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” - 

Стара Загора) 

Шестнадесета резерва: МБАЛ Ямбол 

Южен централен регион УМБАЛ Пловдив 

МБАЛ Кърджали 

МБАЛ Смолян 
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Осемнадесета резерва: МБАЛ Пазарджик 

Двадесет и първа резерва: МБАЛ Хасково  

Седма резерва: МБАЛ Пловдив  

 

Югозападен регион МБАЛ Благоевград 

Трета  резерва: УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" 

Девета резерва: УМБАЛ – НКБ ЕАД гр. София 

Единадесета резерва: СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД 

– София 

Четиринадесета резерва: УМБАЛ „Свети Наум“ 

ЕАД гр. София 

Седемнадесета резерва: МБАЛ Кюстендил 

Деветнадесета резерва: МБАЛ Перник“  

 

3. В Анекс 2 „Допустима апаратура и рехабилитация на сграден фонд за 

финансиране по ОП „Регионално Развитие””, в таблицата преди част „ОБЩИНСКИ 

БОЛНИЦИ” се правят следните изменения и допълнения: 

а) на ред „Друго оборудване свързано с онкология“, в колона 3 „Функционално 

предназначение“, след думата „диагностика“ се поставя запетая и се добавя „лечение“; 

б) навсякъде в колона 2, „Предназначени/тип лечебно заведение“ думите 

„Областни болници“ се заменят с „Държавни болници, разположени в областни 

градове“.           

 


