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ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – ШУМЕН 

 
ПРОТОКОЛ № 1 

 
Днес, 23.10.2017 г. (понеделник) от 14.00 часа, в Зала № 2 на Областна администрация 

Шумен се проведе заседание на Областен съвет по здравеопазване – Шумен. На заседанието 
присъстваха членове в състав, съгласно приложения към протокола лист за регистрация 
(Приложение №1). 

 
Заседанието протече при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 
  

1. Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област 
Шумен за 2016 година. 

Докладва: д-р Пепа Калоянова – директор 
на РЗИ-Шумен 

 
2. Приемане на План за действие за изпълнение на Здравната стратегия на област 

Шумен 2017-2020 година. 
Докладва: д-р Илияна Лозанова – гл. 
секретар на РЗИ-Шумен 
 

3. Други. 
 
проф. Стефан Желев – Областен управител на област Шумен и председател на ОСЗ 

Шумен, установи наличието на кворум и откри заседанието като запозна присъстващите с 
дневния ред. 

 
По т. 1. от дневния ред: 

д-р Пепа Калоянова – Директор на РЗИ - Шумен, представи доклад за здравно-
демографското състояние и здравната мрежа в област Шумен за 2016 година, като изнесе 
презентация на вниманието на присъстващите. Д-р Пепа Калоянова отбеляза, някои от 
основните проблеми в област Шумен, като намаляване на броя на населението, неговото 
застаряване и липсата на специалисти по здравни грижи. 

 
Председателят на ОСЗ Шумен  благодари за изчерпателния анализ и даде думата на 

присъстващите за въпроси и коментари по т. 1 от дневния ред. 
 
д-р Сотир Караниколов – Управител на Комплексен онкологичен център - Шумен, 

изтъкна като причина, че шуменските лечебни заведения не дават възможност за 
специализация на младите лекари и те избират по-големи градове и чужбина. 
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д-р Милен Чолаков – Председател на Асоциация на общопрактикуващите лекари в 
Шумен и областта, подчерта, че трябва да се обединят усилията затова профилактичните 
прегледи при личните лекари от страна на гражданите да бъдат задължителни. 

 
д-р Йорданка Пенкова – Директор на РЗОК – Шумен, подкрепи казаното от д-р 

Чолаков и добави, че едва 30% от гражданите търсят тази услуга. Тя добави възможността за 
провеждане на информационна кампания сред жителите на малките населени места за 
разясняване на правата им, като здравно осигурени. 

 
По т. 2. от дневния ред: 

д-р Илияна Лозанова – Гл. секретар на РЗИ – Шумен, представи на вниманието на 

присъстващите „План за действие и изпълнение на Здравната стратегия на област Шумен 

2017-2020 година.“ 

 
След изчерпване на дневния ред, членовете на Областния съвет по здравеопазване 

приеха План за действие и изпълнение на Здравната стратегия на област Шумен 2017-2020 
година, в който са включени конкретни дейности и мерки по заложените приоритети в 
стратегията. 

 
 
 
 
 
 

Председател: ( п ) съгл. ЗЗЛД                         Протоколист: ( п ) съгл. ЗЗЛД 

Стефан Желев                                                 Димитър Димитров 
Областен управител                                                           Мл. експерт,  Дирекция АКРРДС 


