
На 19.04.2017 г. Националната комисия за изработване на  

Национална здравна карта, на свое заседание № 3 за 2017 г. взе следните решения: 

1. Във връзка със заявление по чл. 37б от Закона за лечебните заведения с рег. № 

НК-00-6 от 12.07.2016 г. от д-р Емил Тричков, управител на МБАЛ „Ескулап“ ООД, гр. 

Пазарджик, във връзка с увеличаване на броя на леглата по Клинична хематология и 

повишаване нивото на компетентност от първо на второ: 

Да се прекрати процедурата за разглеждане на заявление вх. № НК-00-6 от 

12.07.2017г. от д-р Емил Тричков, управител на МБАЛ „Ескулап“ ООД, гр. Пазарджик 

на основание чл. 56, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. 

2. Във връзка със заявление по чл. 37б от Закона за лечебните заведения с рег. № 

НК-00-30/05.12.2016 г. от г-жа Радка Грозданова, управител на „Многопрофилна 

болница за активно лечение (МБАЛ) - Девин“ ЕАД, гр. Девин, с което се иска оценка на 

потребностите на населението в област Смолян от нова за лечебното заведение дейност 

по медицинската специалност „Акушерство и гинекология“ в Отделение по гинекология 

с 5 легла, отговарящо на I ниво на компетентност: 

Отлага взимането на решение относно оценка на потребностите на населението на 

област Смолян от легла за дейности по гинекология с I ниво на компетентност до 

представяне на допълнение към заявление с рег. № НК-00-30/05.12.2016 г. от г-жа Радка 

Грозданова, управител на „Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) - 

Девин“ ЕАД, гр. Девин. 

3. Във връзка със заявление по чл. 37б от Закона за лечебните заведения с рег. № 

НК-00-6 от 06.02.2017 г. от д-р Панайот Диманов, изпълнителен директор на „МБАЛ 

Свети Пантелеймон“ АД, гр. Ямбол, с което се иска: да се увеличи броят на леглата по 

съдова хирургия, определени като потребност в Националната здравна карта (НЗК) за 

област Ямбол и Югоизточен регион чрез нейната актуализация; Националната комисия 

за изработване на Националната здравна карта да даде становище относно оценка на 

потребността от увеличаване на броя на леглата по съдова хирургия с III ниво в „МБАЛ 

Свети Пантелеймон“ АД от 5 на 10 и възможност лечебното заведение да сключи договор 

с НЗОК за този брой легла за осъществяване на медицински дейности, изискващи III ниво 

на компетентност: 

3.1. Отлага взимането на решение относно необходимост от увеличаване на броя 

на леглата по съдова хирургия, определени като потребност в Националната здравна 

карта за Югоизточен регион чрез частичната й актуализация до представяне на 

допълнителна информация, каквато в доклада на РЗИ – Ямбол по чл. 8б от Наредба № 

49 от 2010 г. липсва, относно реализираната дейност по медицинската специалност 

„Съдова хирургия“ през 2016 г., включително за използваемостта на леглата в 

зависимост от нивото на компетентност, на което са осъществените дейности по съдова 

хирургия във всяка област от Югоизточен регион; 

3.2. Исканото становище относно наличието на потребност от легла за болнично 

лечение по съдова хирургия и възможността за сключване на договор между „МБАЛ „Св. 

Пантелеймон“ – Ямбол“ АД с Националната здравноосигурителна каса за съществуващи 

медицински дейности по специалността „Съдова хирургия“ в област Ямбол преди 

утвърждаване на Националната здравна карта на 24.03.2016 г., не е от компетентността 

на Националната комисия по изработване на Националната здравна карта. 

4. Във връзка със заявление по чл. 37б от Закона за лечебните заведения с рег. № 

20-00-207/01.02.2017 г. от д-р Венцислав Джурков, управител на „УМБАЛ Еврохоспитал 
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Пловдив“ ООД, гр. Пловдив, относно становище във връзка с нова медицинска дейност 

(повишаване на нивото на ОАИЛ от второ на трето ниво на компетентност), а също и 

увеличаване броя на леглата по анестезиология и интензивно лечение, определени като 

потребност в област Пловдив, чрез частична актуализация на Национална здравна карта: 

4.1. Изразява отрицателно становище относно необходимостта от увеличаване на 

леглата по анестезиология и интензивно лечение, определени като потребност в 

Националната здравна карта чрез нейната частична актуализация; 

4.2. Изразява положително становище относно налична недостатъчност от легла по 

анестезиология и интензивно лечение за област Пловдив и възможността „УМБАЛ 

Еврохоспитал Пловдив“ ООД, гр. Пловдив да сключи договор с Националната 

здравноосигурителна каса за 10 легла за осъществяване на медицински дейности за 

болнична помощ по анестезиология и интензивно лечение, изискващи III ниво на 

компетентност. 

5. Във връзка с молба, вх. № 33-01-137 от 21.02.2017 г. от д-р Пламен Павлов, 

управител на СБАЛДБ „Д-р Лисичкова“ ЕООД, гр. Варна, в която заявителят настоява 

за преразглеждане на положително становище, изразено от Националната комисия за 

изработване на Национална здравна карта относно налична недостатъчност от 26 легла 

по педиатрия и възможност „СБАГАЛ „Майчин дом““ ЕООД, гр. Варна да сключи 

договор с Националната здравноосигурителна каса за осъществяване на болнична 

медицинска помощ по медицинската специалност „Педиатрия“ за дейности, изискващи 

II ниво на компетентност: 

Оставя без разглеждане искането на д-р Пламен Павлов, управител на СБАЛДБ „Д-

р Лисичкова“ ЕООД, гр. Варна за преразглеждане на положителното становище на 

Националната комисия за изработване на Национална здравна карта от 30.11.2016 г. 

относно налична недостатъчност от 26 легла по педиатрия и възможност „СБАГАЛ 

„Майчин дом““ ЕООД, гр. Варна да сключи договор с Националната 

здравноосигурителна каса за осъществяване на болнична медицинска помощ по 

медицинската специалност „Педиатрия“ за дейности, изискващи II ниво на 

компетентност. 

6. Във връзка със заявление по чл. 37б от Закона за лечебните заведения с рег. № 

НК-00-11 от 02.03.2017 г. от доц. д-р Стайко Иванов Спиридонов, изпълнителен 

директор на „Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) Хигия“ АД, гр. 

Пазарджик относно извършване на оценка на потребностите на населението в област 

Пазарджик от нова за лечебното заведение дейност по медицинската специалност 

„Ортопедия и травматология“ в Отделение по ортопедия и травматология с 10 легла, 

отговарящо на III ниво на компетентност: 

Изразява отрицателно становище относно налична недостатъчност от легла по 

„Ортопедия и травматология“ с III ниво на компетентност на територията на област 

Пазарджик и възможност „МБАЛ Хигия“ АД, гр. Пазарджик да сключи договор за 

изпълнение на дейности по „Ортопедия и травматология“, изискващи III ниво на 

компетентност, с Националната здравноосигурителна каса за 10 легла. 

7. Във връзка със заявление по чл. 37б от Закона за лечебните заведения с рег. № 

НК-00-12 от 17.03.2017 г. от г-н Любчо Цветанов Пенев, изпълнителен директор на 

„СБАЛББ „Св. София““ ЕАД, гр. София във връзка с искане за разкриване на нова 

медицинска дейност, осъществявана в структура Отделение по медицинска онкология с 

II ниво на компетентност, с предмет на дейност химиотерапевтично лечение на болни с 
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онкологични заболявания на дихателната система и гръдния кош и предвидени 10 легла 

и 5 места за краткосрочен престой: 

Изразява отрицателно становище относно налична недостатъчност на легла по 

медицинска онкология с II ниво на компетентност на територията на София-град и 

възможност „СБАЛББ „Св. София““ ЕАД, гр. София да сключи договор с Националната 

здравноосигурителна каса за осъществяване на дейности по медицинска онкология. 

8. Във връзка със заявление по чл. 37б от Закона за лечебните заведения с рег. № 

НК-00-10 от 02.03.2017 г. от д-р Георги Георгиев – управител на Специализирана 

болница за активно лечение по онкология „Свети Мина“ ЕООД, гр. Благоевград относно 

извършване на оценка на потребностите на населението в област Благоевград от дейност 

по гастроентерология с II ниво на компетентност. Допълнително беше уточнено от 

лечебното заведение, че исканият брой легла е 5: 

Отлага взимането на решение по заявление с рег. № НК-00-10 от 02.03.2017 г. от д-

р Георги Георгиев – управител на „Специализирана болница за активно лечение по 

онкология „Свети Мина““ ЕООД, гр. Благоевград относно извършване на оценка на 

потребностите на населението в област Благоевград от дейност по гастроентерология с 

II ниво на компетентност, 5 легла до предприемане на действия за промяна на вида на 

лечебното заведение от специализирана на многопрофилна. 

9. Във връзка със заявление по чл. 37б от Закона за лечебните заведения с рег. № 

НК-00-13/04.04.2017г. от д-р Румен Русев – управител на „МБАЛ „Попово““ ЕООД, гр. 

Попово, с което се иска: частична актуализация на Националната здравна карта като се 

увеличи броят на леглата, определени като потребност по медицинските специалности 

„Анестезиология  и интензивно лечение“- II ниво, увеличение с 6 легла, „Хирургия“ II 

ниво, увеличение с 20 легла и „Ортопедия и травматология“ II ниво, увеличение с 5 легла 

за област Търговище; положително становище от Националната комисия за изработване 

на Националната здравна карта по чл. 37б от Закона за лечебните заведения относно 

налична потребност от легла за болнично лечение по Хирургия за медицински дейности, 

изискващи II ниво на компетентност – 20 легла, Ортопедия и травматология за 

медицински дейности, изискващи II ниво на компетентност – 5 легла, Анестезиология и 

интензивно лечение за медицински дейности, изискващи II ниво на компетентност – 6 

легла: 

9.1. Изразява положително становище относно налична недостатъчност от 6 легла 

по анестезиология и интензивно лечение и възможност МБАЛ „Попово“ ЕООД, гр. 

Попово да сключи договор с Националната здравноосигурителна каса за осъществяване 

на болнична медицинска помощ по медицинската специалност „Анестезиология и 

интензивно лечение“ за дейности, изискващи II ниво на компетентност; 

9.2. Изразява положително становище относно потребност от 5 легла по ортопедия 

и травматология и възможност МБАЛ „Попово“ ЕООД, гр. Попово да сключи договор с 

Националната здравноосигурителна каса за осъществяване на болнична медицинска 

помощ по медицинската специалност „Ортопедия и травматология“ за дейности, 

изискващи II ниво на компетентност; 

9.3. Изразява положително становище относно потребност от 5 легла по хирургия 

и възможност МБАЛ „Попово“ ЕООД, гр. Попово да сключи договор с Националната 

здравноосигурителна каса за осъществяване на болнична медицинска помощ по 

медицинската специалност „Хирургия“ за дейности, изискващи II ниво на 

компетентност. 
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10. Във връзка със заявление по чл. 37б от Закона за лечебните заведения с рег. № 

НК-00-14 от 06.04.2017 г. от д-р Елена Христева, изпълнителен директор на „МБАЛ 

Света Каридад“ ЕАД, гр. Пловдив, с което се иска едновременно: частична актуализация 

на Националната здравна карта като се увеличи броят на леглата, определени като 

потребност по ортопедия и травматология за област Пловдив; положително становище 

от Националната комисия за изработване на Националната здравна карта по чл. 37б от 

Закона за лечебните заведения относно налична потребност от легла за болнично лечение 

по ортопедия и травматология за медицински дейности, изискващи III ниво на 

компетентност – 15 легла: 

10.1. Изразява отрицателно становище относно необходимост от увеличаване броя 

на леглата по ортопедия и травматология с III ниво на компетентност, определени като 

потребност в Националната здравна карта на територията на област Пловдив, чрез 

частичната й актуализация; 

10.2. Исканото становище относно наличието на потребност от легла за болнично 

лечение по ортопедия и травматология и възможността за сключване на договор между 

МБАЛ Св. Каридад“ АД и Националната здравноосигурителна каса за съществуващи 

медицински дейности по специалността „Ортопедия и травматология“ в област Пловдив 

преди утвърждаване на Националната здравна карта на 24.03.2016 г., не е от 

компетентността на Националната комисия по изработване на Националната здравна 

карта. 

11. Във връзка със заявление по чл. 37б от Закона за лечебните заведения с рег. № 

НК-00-15 от 06.04.2017 г. от д-р Галина Карауланова, управител на „МБАЛ Парк 

Хоспитал“ ЕООД, гр. Пловдив, с което се иска едновременно: частична актуализация на 

Националната здравна карта като се увеличи броят на леглата, определени като 

потребност по ортопедия и травматология, урология и акушерство и гинекология за 

област Пловдив; становище от Националната комисия за изработване на Националната 

здравна карта по чл. 37б от Закона за лечебните заведения относно налична потребност 

от легла за болнично лечение по Ортопедия и травматология за медицински дейности, 

изискващи II ниво на компетентност – 15 легла, Урология за медицински дейности, 

изискващи II ниво на компетентност – 17 легла, Акушерство и гинекология за 

медицински дейности, изискващи II ниво на компетентност – 24 легла: 

11.1. Изразява положително становище относно потребност от 15 легла по 

ортопедия и травматология и възможност „МБАЛ Парк Хоспитал“ ЕООД, гр. Пловдив 

да сключи договор с Националната здравноосигурителна каса за осъществяване на 

болнична медицинска помощ по медицинската специалност „Ортопедия и 

травматология“ за дейности, изискващи II ниво на компетентност; 

11.2. Изразява положително становище относно потребност от 15 легла по урология 

и възможност „МБАЛ Парк Хоспитал“ ЕООД, гр. Пловдив да сключи договор с 

Националната здравноосигурителна каса за осъществяване на болнична медицинска 

помощ по медицинската специалност „Урология“ за дейности, изискващи II ниво на 

компетентност; 

11.3. Изразява положително становище относно потребност от 24 легла по 

акушерство и гинекология и възможност „МБАЛ Парк Хоспитал“ ЕООД, гр. Пловдив да 

сключи договор с Националната здравноосигурителна каса за осъществяване на 

болнична медицинска помощ по медицинската специалност „Акушерство и 

гинекология“ за дейности, изискващи II ниво на компетентност. 

 

*** 


