
На 07.09.2016 г. Националната комисия за изработване на Национална здравна 

карта на свое заседание № 9 за 2016 г. взе следните решения по точките от дневния ред: 

 

1. Националната комисия за изработване на Национална здравна карта приема 

Методика за оценка на инвестиционните намерения по чл. 37а и чл. 37б от Закона за 

лечебните заведения с критерии за избор, в случаите на повече от един заявител за една 

и съща медицинска дейност, съгласно Националната здравна карта. 

 

2. Във връзка с постъпило заявление по чл. 37б от Закона за лечебните заведения с 

рег. № НК-00-15/02.09.2016 г. от Проф. д-р Йовчо Йовчев, изпълнителен директор на 

УМБАЛ „Проф. Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора: 

 Националната комисия за изработване на Национална здравна карта отлага 

взимането на решение относно становище във връзка с налична потребност от 

разкриване на легла по медицинска онкология и лъчелечение в област Стара Загора след 

получаване на оценка по Методиката за оценка на инвестиционните намерения по чл. 

37а и чл. 37б от Закона за лечебните заведения с критерии за избор, в случаите на повече 

от един заявител за една и съща медицинска дейност, съгласно Националната здравна 

карта, във връзка с подадени заявления от две лечебни заведения на територията на 

област Стара Загора по чл. 37б от Закона за лечебните заведения за една и съща 

медицинска дейност. 

3. Във връзка с постъпили заявления по чл. 37а и чл. 37б от Закона за лечебните 

заведения с рег. №№ 26-00-295/10.02.2016 г.; 26-00-1993/30.12.2015 г. и 26-00-

1110/29.08.2016 г. от „Търговска лига – Национален аптечен център“ АД - гр. София; 

„Генезис-БР“ ООД - гр. София  и УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ АД - гр. Плевен, 

Националната комисия за изработване на Национална здравна карта: 

3.1. Отлага взимането на решение относно налична потребност от разкриване на 

легла по кардиология - III ниво на компетентност и кардиохирургия - III ниво на 

компетентност в област Плевен след получаване на оценка по Методиката за оценка на 

инвестиционните намерения по чл. 37а и чл. 37б от Закона за лечебните заведения с 

критерии за избор, в случаите на повече от един заявител за една и съща медицинска 

дейност, съгласно Националната здравна карта, във връзка с подадени заявления от трите 

лечебни заведения на територията на област Плевен за една и съща медицинска дейност. 

3.2. Изразява отрицателно становище на искането на „Търговска лига – Национален 

аптечен център“ АД - гр. София относно наличие на потребност от легла за интензивно 

лечение на територията на област Плевен и възможност новосъздаденото лечебно 

заведение „МБАЛ Сърце и мозък“ да сключи договор с Националната 

здравноосигурителна каса за медицински дейности по интензивно лечение с III ниво на 

компетентност. 

3.3. Изразява отрицателно становище на искането на „Генезис-БР“ ООД - гр. София 

относно налична потребност от легла за интензивно лечение и възможност „Генезис-БР“ 

ООД да създаде отделение по анестезиология и интензивно лечение като допълнение 

към Клиника по анестезиология и интензивно лечение на „УМБАЛ д-р Г. Странски“ 

ЕАД, гр. Плевен да сключи договор с Националната здравноосигурителна каса за 

медицински дейности по интензивно лечение с III ниво на компетентност. 

3.4. Изразява отрицателно становище на искането на „Търговска лига – Национален 

аптечен център“ АД - гр. София относно налична потребност от легла по съдова хирургия 

и възможност новосъздаденото лечебно заведение „МБАЛ Сърце и мозък“ да сключи 
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договор с Националната здравноосигурителна каса за медицински дейности по съдова 

хирургия с III ниво на компетентност. 

3.5. Изразява положително становище на искането на „Търговска лига – 

Национален аптечен център“ АД - гр. София относно налична потребност от 10 легла по 

неврохирургия и възможност новосъздаденото лечебно заведение „МБАЛ Сърце и 

мозък“ да сключи договор с Националната здравноосигурителна каса за медицински 

дейности по неврохирургия с III ниво на компетентност. 

3.6. Изразява отрицателно становище на искането на „Търговска лига – Национален 

аптечен център“ АД - гр. София относно налична потребност от легла по нервни болести 

и възможността новосъздаденото лечебно заведение „МБАЛ Сърце и мозък“ да сключи 

договор с Националната здравноосигурителна каса за медицински дейности по нервни 

болести с III ниво на компетентност. 

3.7. Изразява отрицателно становище на искането на „Търговска лига – Национален 

аптечен център“ АД - гр. София относно налична потребност от легла по физикална и 

рехабилитационна медицина и възможността новосъздаденото лечебно заведение 

„МБАЛ Сърце и мозък“ да сключи договор с Националната здравноосигурителна каса за 

медицински дейности по физикална и рехабилитационна медицина с III ниво на 

компетентност. 

 

4. Във връзка с постъпило заявление по чл. 37б от Закона за лечебните заведения с 

рег. № НК-00-13/30.08.2016 г. от д-р Женя Караилиева, Управител на „МБАЛ – Поморие“ 

ЕООД, гр. Поморие, област Бургас, Националната комисия за изработване на 

Национална здравна карта реши: 

4.1. Изразява положително становище относно налична потребност от легла по 

неонатология и необходимост от осигуряване на акушерската дейност в „МБАЛ 

Поморие“ ЕООД с легла по неонатология, както и възможност лечебното заведение да 

сключи договор с Националната здравноосигурителна каса за осъществяване на 

болнична медицинска помощ по медицинската специалност „неонатология“ за дейности, 

изискващи I ниво на компетентност. 

 

5. Във връзка с постъпило заявление по чл. 37б от Закона за лечебните заведения с 

рег. № НК-00-14/01.09.2016 г. от д-р Наталия Мадова, прокурист на „МБАЛ – Белене“ 

ЕООД, гр. Белене, област Плевен, Националната комисия за изработване на Национална 

здравна карта: 

Отлага взимането на окончателно решение до представяне на допълнителна 

информация от ръководството на „МБАЛ Белене“ ЕООД, Регионалната здравна 

инспекция и Районната здравноосигурителна каса – гр. Плевен. 

 

 

 


