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№ РкД-35-44 
22.02.2018 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

от работно заседание на комисия за изработването на Областна 

здравна карта, сформирана със Заповед на Министъра на 
здравеопазването 

 

Днес, 21.02.2018 г. от 1400 часа в зала „Пресцентър” на Областна 
администрация Добрич се проведе работно заседание въз основа на Заповед 
РД-02-40/06.02.2018 г. издадена от Министъра на здравеопазването, с която е 
назначена комисия за изработване на Областна здравна карта на Област 
Добрич.  

Приложен присъствен списък. 
 

Председателят на работното заседание г-н Красимир Кирилов поздрави 
присъстващите и отбеляза, че съгласно чл.29, ал.3 от Закона за лечебните 
заведения за изработване на областната здравна карта Министъра на 
здравеопазването назначава комисия за всяка област, която включва 
Областния управител, двама представители на регионалната здравна 
инспекция, двама представители на районната здравноосигурителна каса, 
двама представители на районната колегия на Българския лекарски съюз, един 
представител на районната колегия на Българския зъболекарски съюз, един 
представител на регионалната колегия на Българската асоциация на 
професионалистите по здравни грижи, един представител на представителните 
организации за защита на правата на пациентите, признати по реда на чл. 86в 
от Закона за здравето, и по един представител на всяка община в съответната 
област.  

Областният управител информира, че съгласно заповедта на министъра, 
е необходимо в десетдневен срок от получаване на заповедта, Комисията да 
изготви и предостави на Министъра на здравеопазването Областна здравна 
карта на Област Добрич, заедно с цялата първична информация, използвана 
при изготвянето й. Съгласно постъпилата кореспонденция, е необходимо 
Областната здравна карта да се изготви по образец и по ред, определени с 
Методика за изработването на областна здравна карта, утвърдена със заповед 
№ РД-01-428/22.12.2017 г. на Министъра на здравеопазването. 

За сведение на Комисията, Заповедта на министъра и Методиката са 
регистрирани в деловодството на Областна администрация - Добрич с вх.№ 
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РкД-35-44 от 12.02.2018 г., а процедурата за определянето на членовете е 
започнала през месец декември 2017 г. 

На вниманието на членовете на Kомисията, определена със Заповед РД-
02-40 от 06.02.2018 г. (по електронен и официален път) с писмо изх. №РкД-35-
44 от 16.02.2018 г. е изпратено уведомително писмо, включващо и материали, 
свързани с изготвянето на Областната здравна карта.  

Г-н Кирилов обяви следния дневен ред: 
1. Обсъждане на предстоящата дейност по изработване на Областна 

здравна карта и на утвърдената от министъра на здравеопазването Методика и 
приложенията към нея; 

2. Определяне на конкретни ангажименти и срокове за изработване на 
областната здравна карта;  

3. Други. 
 
Присъстващите единодушно приеха дневния ред.  
Областния управител даде думата на представителите на РЗИ Добрич. 
Пред присъстващите директорът на Регионална здравна инспекция д-р 

Св. Ангелова и нейният заместник д-р Н. Минчева представиха методиката, 
разработена от Министерство на здравеопазването, по която трябва да се 
направи здравна карта на област Добрич. В документа се планират 
необходимият брой лекари и специалисти по здравни грижи, както и нужният 
брой леглова база в здравни заведения. 

Членовете на комисията решиха единодушно да се проведе второ 
заседание през следващата седмица (26.02.2018 г. от 13:00 часа), на което да 
се коментират конкретните разчети, като целта е да се гарантира обзпечаване 
на населението на област Добрич с медицинска помощ. 

Поради изчерпване темите на работното заседание г-н Кирилов закри 
заседанието с пожелание за успешна дейност. 

 
 

 
Изготвил: 

НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА 
Младши експерт в Дирекция АКРРДС 
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