
На 19.05.2016 г. от 14,00 часа в Министерство на здравеопазването се проведе 

заседание на Националната комисия за изработване на Национална здравна карта. 

По точките от дневния ред Националната комисия изрази следните становища: 

1. Във връзка със заявление № 20-00-634/21.04.2016 г. от д-р Невелина Ганева, 

Управител на „МБАЛ Тетевен Д-р Ангел Пешев“ ЕООД  гр. Тетевен: 

Националната комисия изразява положително становище относно налични 

потребности от легла за болнично лечение за осъществяване на дейности по 

медицинската специалност „Нервни болести“, изискващи II ниво на компетентност за 

област Ловеч, определени с Националната здравна карта, утвърдена с Решение № 202 на 

Министерския съвет от 24 март 2016 г. за утвърждаване на Национална здравна карта.  

2. Във връзка със заявление по чл. 37б от Закона за лечебните заведения № 20-00-

636/21.04.2016 г. от д-р Иван Иванов, Управител на „МБАЛ - Луковит“ ЕООД - гр. 

Луковит: 

Националната комисия изразява положително становище относно налични 

потребности от легла за болнично лечение за осъществяване на дейности по 

медицинската специалност „Нервни болести“, изискващи II ниво на компетентност за 

област Ловеч, определени с Националната здравна карта, утвърдена с Решение № 202 на 

Министерския съвет от 24 март 2016 г. за утвърждаване на Национална здравна карта.  

3. Във връзка със заявление по чл. 37б от Закона за лечебните заведения № 20-00-

637/21.04.2016 г. от Д-р Пенко Бамбов, Управител „МБАЛ - Троян“ ЕООД  гр. Троян:  

Национална здравна карта изразява положително становище относно налични 

потребности от легла за болнично лечение за осъществяване на дейности по 

медицинската специалност „Нервни болести“, изискващи II ниво на компетентност за 

област Ловеч, определени с Националната здравна карта, утвърдена с Решение № 202 на 

Министерския съвет от 24 март 2016 г. за утвърждаване на Национална здравна карта.  

4. Във връзка със заявление по чл. 37б от Закона за лечебните заведения № 20-27-

29/26.04.2016 г. от Д-р Атанас Атанасов, Изпълнителен директор на „МБАЛ Шумен“ АД  

гр. Шумен: 

Националната комисия за изработване на Национална здравна карта изразява 

положително становище относно налични потребности от легла за болнично лечение за 

осъществяване на медицински дейности по ендокринология и болести на обмяната от I 

ниво на компетентност в област Шумен, определени с Националната здравна карта, 

утвърдена с Решение № 202 на Министерския съвет от 24 март 2016 г. за утвърждаване 

на Национална здравна карта.  

5. Във връзка със заявление по чл. 37б от Закона за лечебните заведения от Д-р 

Павлина Мичева, Управител на „МБАЛ - Кубрат“ ЕООД  гр. Кубрат, област Разград: 

Националната комисия за изработване на Национална здравна карта изразява 

положително становище относно налични потребности от легла за болнично лечение за 

осъществяване на медицински дейности по анестезиология и интензивно лечение, 

акушерство и гинекология и хирургия от II ниво на компетентност в област Разград, 

определени с Националната здравна карта, утвърдена с Решение № 202 на Министерския 

съвет от 24 март 2016 г. за утвърждаване на Национална здравна карта.  

6. Във връзка със заявление по чл. 37б от Закона за лечебните заведения № 20-00-

699/04.05.2016 г. от Д-р Румен Тихолов, Управител на „МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – 

Козлодуй““ ЕООД, гр. Козлодуй, област Враца, Националната комисия за изработване 

на Национална здравна карта: 

6.1. Дава отрицателно становище относно налични потребности от легла за болнично 

лечение за осъществяване на медицински дейности по акушерство и гинекология от II 

ниво на компетентност в област Враца, определени с Националната здравна карта, 
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утвърдена с Решение № 202 на Министерския съвет от 24 март 2016 г. за утвърждаване 

на Национална здравна карта; 

6.2. Дава положително становище относно налични потребности от легла за 

болнично лечение за осъществяване на медицински дейности по неонатология от I ниво 

на компетентност и по нервни болести от II ниво на компетентност в област Враца, 

определени с Националната здравна карта, утвърдена с Решение № 202 на Министерския 

съвет от 24 март 2016 г. за утвърждаване на Национална здравна карта.  

7. Във връзка със заявление по чл. 37б от Закона за лечебните заведения № ЛД-00-

164/09.05.2016 г. от Д-р Абдулах Шабестари, Управител на „МБАЛ - Исперих“ ЕООД  

гр. Исперих, област Разград, Националната комисия за изработване на Национална 

здравна карта: 

7.1. Изразява отрицателно становище относно налични потребности от легла за 

болнично лечение за осъществяване на медицински дейности по нервни болести от II 

ниво на компетентност, определени с Националната здравна карта, утвърдена с Решение 

№ 202 на Министерския съвет от 24 март 2016 г. за утвърждаване на Национална здравна 

карта.  

7.2. Изразява отрицателно становище относно налични потребности от легла за 

болнично лечение за осъществяване на медицински дейности по физикална и 

рехабилитационна медицина от II ниво на компетентност, определени с Националната 

здравна карта, утвърдена с Решение № 202 на Министерския съвет от 24 март 2016 г. за 

утвърждаване на Национална здравна карта.  

8. Във връзка със заявление по чл. 37б от Закона за лечебните заведения № 20-00-

757 от 11.05.2016 г. от Д-р Марин Керчев, Изпълнителен директор на „МБАЛ „Св. Иван 

Рилски“ – Разград“ АД гр. Разград: 

Националната комисия изразява отрицателно становище относно налични 

потребности от легла за болнично лечение за осъществяване на медицински дейности по 

нервни болести от трето ниво на компетентност в област Разград, определени с 

Националната здравна карта, утвърдена с Решение № 202 на Министерския съвет от 24 

март 2016 г. за утвърждаване на Национална здравна карта.  

9. Във връзка със заявление по чл. 37б от Закона за лечебните заведения № 20-00-

756/11.05.2016 г. от Д-р Лучия Добрева, Управител на „МБАЛ – УНИ ХОСПИТАЛ“ ООД  

гр. Панагюрище, Националната комисия за изработване на Национална здравна карта:  

9.1. Изразява положително становище относно налични потребности от легла за 

болнично лечение и медицински дейности по видове и нива на компетентност на 

съответните структури, на територията на област Пазарджик, определени с 

Националната здравна карта, утвърдена с Решение № 202 на Министерския съвет от 24 

март 2016 г. за утвърждаване на Национална здравна карта, както следва: 

- пневмология и фтизиатрия – III ниво, 10 легла; 

- урология – III ниво, 10 легла; 

- медицинска онкология – III ниво, 30 легла; 

- лъчелечение – III ниво, 20 легла; 

- ендокринология и болести на обмяната –  III ниво, 10 легла; 

- гастроентерология – III ниво, 10 легла; 

- акушерство и гинекология – III ниво, 28 легла; 

- неонатология – II ниво, 7 легла; 

- педиатрия –  III ниво, 20 легла; 

- хирургия - III ниво, 20 легла; 

- съдова хирургия – III ниво, 8 легла; 

- гръдна хирургия – III ниво, 5 легла; 

- неврохирургия – III ниво, 5 легла; 
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- нервни болести – III ниво, 5 легла; 

- анестезиология и интензивно лечение – III ниво, 9 легла 

- диализно лечение – II ниво; 

- нуклеарна медицина – III ниво без легла; 

- спешна медицина – III ниво. 

9.2. Изразява отрицателно становище относно налични потребности от легла за 

болнично лечение и медицински дейности по видове и нива на компетентност на 

съответните структури, на територията на област Пазарджик, определени с 

Националната здравна карта, утвърдена с Решение № 202 на Министерския съвет от 24 

март 2016 г. за утвърждаване на Национална здравна карта, както следва: 

- нефрология – II ниво; 

- вътрешни болести – III ниво; 

- пластично-възстановителна хирургия – III ниво; 

- ортопедия и травматология – III ниво; 

- физикална и рехабилитационна медицина – III ниво.  

9.3. Не изразява становище относно искането за становище по чл.37б за дейности в 

лаборатория по трансфузионна хематология, вирусология – II ниво, клинична 

имунология – II ниво, образна диагностика –  III ниво, клинична лаборатория –  III ниво 

и микробиология –III ниво, тъй като потребностите от посочените медицински дейности 

не се определят в Националната здравна карта. 

9.4. Отлага становището относно налични потребности от легла за болнично лечение 

и медицински дейности по кардиология от III ниво на компетентност, в т.ч. 

високотехнологични дейности по ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове и 

изисква допълнителна информация от РЗИ-Пазарджик, РЗОК-Пазарджик и ЦСМП-

Пазарджик за оценка на потребностите на населението от посочените медицински 

дейности. 

10. Във връзка със заявление по чл. 37б от Закона за лечебните заведения № 33-

УМБАЛ-106/10.05.2016 г. от Д-р Иван Маджаров, Управител на „УМБАЛ – ПЪЛМЕД“ 

ООД  гр. Пловдив и гр. Пазарджик, Националната комисия за изработване на 

Национална здравна карта: 

10.1. Изразява положително становище относно налични потребности от легла за 

болнично лечение за осъществяване на медицински дейности по медицинска онкология 

от II ниво на компетентност в област Пловдив, определени с Националната здравна 

карта, утвърдена с Решение № 202 на Министерския съвет от 24 март 2016 г. за 

утвърждаване на Национална здравна карта; 

10.2.  Изразява положително становище относно налични потребности от легла за 

болнично лечение за осъществяване на медицински дейности по хирургия - III ниво в 

област Пазарджик, определени с Националната здравна карта, утвърдена с Решение № 

202 на Министерския съвет от 24 март 2016 г. за утвърждаване на Национална здравна 

карта.  
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