
ПРОТОКОЛ
за заседанията на назначената със Заповед № РД-02-26 от 26.01.2018 г. на

Министъра на здравеопазването комисия за изработване на Областна здравна
карта на област Шумен

Днес, 15 февруари 2018 г. от 14,00 часа, в зала № 2 на Областна администрация
Шумен  се  проведе  първата  насрочена  работна  среща  на  посочената  комисия  за
изработване на Областната здравна карта. 

На работната среща присъстваха членове на комисията, съгласно приложения
към протокола лист за регистрация (Приложение № 1). 

Г-н Стефан Желев,  Областен управител на област Шумен и Председател на
комисията по изработването откри работната среща и предложи да протече при следния
дневен ред:

1.  Запознаване  на  присъстващите  със  Заповед  №  РД-02-26/26.01.2018  г.  на
Министъра  на  здравеопазването  за  изработването  на  областна  здравна  карта  от
областния управител проф. Стефан Желев;

2.  Представяне  на  методиката  за  изготвяне на  областна  здравна карта  от  д-р
Пепа Калоянова – директор на РЗИ-Шумен;

3.  Предложения  и  становища  на  членовете  на  комисията  във  връзка  с
изготвянето на областна здравна карта.

Г-н  Стефан  Желев даде  думата  на  д-р  Пепа  Калоянова  за  представяне  на
утвърдената  от  министъра  Методика за  изготвяне на  областна здравна карта,  която
изясни основните моменти и начините на изчисляване, за да се стигне до предложените
бройки по всички приложения, касаещи процентните съотношения и формулите, д-р
Калоянова пристъпи към запознаване  на членовете  с  приложенията  за  изготвяне на
Областна здравна карта чрез демонстрация на таблиците и разясняване на получените
стойности.

Г-н Стефан Желев предостави думата на членовете на комисията за коментари
и предложения и становища по така представените приложения.

Д-р Иван Димитров благодари за положения труд на д-р Калоянова и че няма
забележки към така представените предложения от нея. Той отбеляза, че знаем съдбата
на предната Национална здравна карта и отменените нормативни документи от съда.
Подкрепи  заложените  потребности  и  защитата  на  хората  от  тях,  особено  за  област
Шумен, която е под средното ниво за страната по усвояемост на средства на жител от
населението. Д-р Димитров обърна сериозно внимание на  Методиката, представена  от
Министерството,  че  отново липсва  оценка  на  въздействие,  която е  задължителна  за
приемането на подобен нормативен документ от него и че с липсата й биха могли да се
нарушат  редица  закони,  като:  Закона  за  дискриминация,  Закона  за  потребителите,
Закона  за  малки  и  средни  предприятия  и  др.  Завърши  с  това,  че  леглата  за
продължително  лечение  липсва  финансиране  и  броят  им  е  по-малко  от  средно
европейските ( за сестрински грижи и продължително лечение ).

След  направените  коментари,  предложения  и  становища,  членовете  на
комисията единодушно без възражения приеха процентното разпределение на леглата
за  болнично  лечение  по  медицински  дейности  и  нива  на  компетентност  за  област
Шумен, както следва:

1.9. Общият брой легла за активно лечение се определя броят на интензивните
легла – 6%

1.10.1. Терапевтични – 54%
1.10.2. Педиатрични – 10%
1.10.3. Хирургични – 20%
1.10.4. Акушеро-гинеколочни – 20%
2.2.3.  Други  (  физикална  и  рехабилитационна медицина)  –  от  10% на 6% за

сметка увеличаване на психиатричните легла, които от 11% стават 15%.
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Г-н  Стефан  Желев уведоми  членовете  на  комисията  да  си  изпращат
предложенията  и  становищата  на  електронните  пощи  на  РЗИ-Шумен  и  Областна
администрация – Шумен до 12:00 ч. на 19.02.2018 г. 

Г-н  Стефан  Желев благодари  на  членовете  на  комисията  за  активността,
припомни на всички, че следващото заседание ще се състои в същата зала на 21.02.2018
г. от 10,00 часа и на него ще се гласува Областна здравна карта, за да бъде изпратена на
Министъра на здравеопазването в указания срок.

Заседанието е закрито в 15,10 часа.

Днес, 21 февруари 2018 г. от 10,00 часа, в зала № 2 на Областна администрация
Шумен се проведе втората насрочена работна среща, относно Заповед № РД-02-26 от
26.01.2018 г. на Министъра на здравеопазването за изработване на Областната здравна
карта. 

На работната среща присъстваха членове на комисията, съгласно приложения
към протокола лист за регистрация (Приложение № 1). 

Г-н Стефан Желев,  Областен управител на област Шумен и Председател на
комисията по изработването откри заседанието, уведоми присъстващите за работата на
експертите  от  РЗИ  Шумен,  РЗОК,  БЛС  и  управителите  на  лечебни  заведения  на
територията на областта, които се състояха между двете заседания с цел изработване на
окончателен вариант за гласуване на Областната здравна карта и предложи заседанието
да протече при следния дневен ред, което се прие без възражение от комисията.

1.  Представяне в резюме Областната здравна  карта от  д-р Пепа Калоянова –
директор на РЗИ-Шумен ;

2. Предложения и коментари ;
Г-н  Стефан  Желев даде  думата  на  д-р  Калоянова  да  представи  в  резюме

окончателния вариант на Областната здравна карта.
Д-р Пепа Калоянова представи в Областната здравна карта, като акцентира на

най-важните елементи заложени в нея.
Г-н  Стефан  Желев предостави  думата  на  членовете  за  предложения  и

коментари.
Д-р  Росица  Страшимирова,  представител  на  РК  БЗС  постави  към  д-р

Калоянова следния въпрос. Не е ли редно леглата да се разпределят, освен по видове и
по нива на компетентност.

Д-р Пепа Калоянова, директор на РЗИ-Шумен в отговор заяви, че петте вида
легла ( интензивни, терапевтични, хирургични, педиатрични и акушеро-гинекологични)
са разпределени по видове и компетентност, съгласно Методиката на Министерството
на здравеопазването и щом едно отделение има трето ниво на компетентност, може да
работи на първо и второ.

Д-р Иван Димитров, представител на община Велики Преслав отново заяви, че
няма забележки към предложенията на комисията. За информация на присъстващите,
той  отбеляза,  че  потреблението  на  болнична  помощ за  област  Шумен  на  жител  от
населението е под средното на страната, а именно – 240 лв. за страната и 160 лв. за
Шумен. Д-р Димитров акцентира, че в област Шумен има добре работещ КОЦ, който
привлича пациенти от цяла Североизточна България, което се отразява на приходите,
както и че трябва да се продължи предлагането на повече здравни услуги не само в
болничната, а и доболничната помощ.

След направените коментари и изказвания г-н Стефан Желев предложи решение
да се гласува Областната здравна карта. 

Областната  комисия,  назначена  със  Заповед  №  РД-02-26  от  26.01.2018  г.  на
Министъра на здравеопазването  ПРИЕ Областната здравна карта с 18 (осемнадесет)
гласа „ЗА“, 0 (нула) „ПРОТИВ“ и 2 (два) „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  

Г-н Стефан  Желев благодари  на  членовете  на  комисията  и  на  експертите  в
работните  групи за  активната  работа  по  изработването  на  окончателния  вариант  на
Областната здравна карта и закри заседанието в 11,20 часа.
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