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№ РкД-35-44 
  27.02.2018 г. 

 

ПРОТОКОЛ 

 
от втора работна среща на комисия за изработването на Областна здравна 

карта, сформирана със Заповед на Министъра на здравеопазването 
 

Днес, 26.02.2018 г. от 1300 часа в зала „Пресцентър” на Областна 
администрация Добрич се проведе втора работна среща 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 работната среща г-н Красимир Кирилов поздрави 
присъстващите и отбеляза, че срещата е въз основа на Решение от работна 
среща на Комисията, проведена на 21.02.2018 г. в сградата на Областна 
администрация Добрич. Той информира, че след първата работна среща, на 
вниманието на членовете е предоставен протокол, а за днешната работна 
среща, по електронен път е препратен и проект на Областна здравна карта, 
предоставена от Регионална здравна инспекция Добрич.  

Областния управител даде думата на представителите на РЗИ Добрич 
да запознаят присъстващите с проекта на областната здравна карта 

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 се изготвя здравна карта на 
област Добрич. В документа се планират необходимият брой лекари и 
специалисти по здравни грижи, както и нужният брой леглова база в здравните 
заведения. Представиха две предложения – в първото предвидената леглова 
база е от 1009 броя, а във второто – 1020 броя. 

След кратка дискусия, членовете на комисията единодушно приеха 
второто предложение.  

Поради изчерпване темите на втората работната среща г-н Кирилов 
закри срещата с пожелание за успешна дейност. 

 

 

Изготвил: 

НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА 
Младши експерт в Дирекция АКРРДС 
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