
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вх. № РкД – 37 - 10   

             11.12.2015 г. 

 

ПРОТОКОЛ 

№2 

от заседание на Областен съвет по здравеопазване (ОСЗ) 

 

Днес, 10.12.2015 г. от 10:00 ч. в зала „Пресцентър” на Областна администрация 

Добрич се проведе второто (отложено от 17.11.2015 г.) заседание на Областен съвет 

по здравеопазване, при следния дневен ред: 

 

1. Доклад за изпълнени решения от работно заседание на ОСЗ, проведено на 

26.05.2015 г. 

Докладва:  

 Председателят на ОСЗ; 

 Ръководителят на работна група, определена със Заповед № РкД-22-

40/23.06.2015 г. на Областен управител на Област Добрич. 

 

2. Разглеждане на съвместно предложение, внесено от директора на ЦСМП – гр. 

Добрич, съгласувано с директора на МБАЛ – Добрич, относно преместване на кабинета 

за неотложна медицинска помощ на територията на МБАЛ – Добрич. 

 Докладва: Секретарят на ОСЗ. 

 

 3. Разглеждане на предложения, свързани с промяна на нормативната уредба, 

касаеща дейността на ТЕЛК комисиите. 

 Докладва: Секретарят на ОСЗ. 

 

4. Областна здравна карта. 

 Докладва : Секретарят на ОСЗ. 

 

5. Други. 

 
Срещата се откри от г-жа Детелина Николова, Областен управител на област 

Добрич и председател на ОСЗ.  

Съгласно Заповед РкД-22-33 от 15.05.2015 г. на Областния управител на Област 

Добрич, ОСЗ се състои от 21 члена, на заседанието присъстваха 14 от общо 21 членове 

с право на глас, заседанието е с наличен кворум и може да бъде проведено.  

По уважителни причини, на заседанието не присъстват: 

- Ивайло Манушев, зам.областен управители и зам.председател на ОСЗ; 

- д-р Валери Веселинов, представител на лечебните заведения за 

извънболнична специализирана медицинска помощ – излъчен чрез РК на 

БЛС – Добрич; 
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-  д-р Емил Давчев, председател на Районна колегия на Български 

зъболекарски съюз – Добрич (РК на БЗС) и представител на лечебни 

заведения за извънболнична помощ – амбулатории за първична медицинска 

помощ. 

 

Във връзка с предстоящо актуализиране на съставите на Областните съвети и 

комисии, Областна администрация – Добрич отправи писма към кметовете на осемте 

общински администрации, намиращи се на територията на областта, от тях се  изиска 

предоставяне на актуална информация за представителя на общината. Предвид 

предоставената информация, със Заповед РкД-22-72 / 09.12.2015 г. на Областен 

управител на Област Добрич е актуализиран състава на ОСЗ, на присъстващите е 

предоставено копие от заповедта, за сведение и изпълнение. 

 

По т. 1 от Дневния ред, г-жа Николова представи следното: 

 

На основание Решение от работно заседание на ОСЗ, проведено на 26.05.2015 г. 

и съгласно ангажиментите на Областния управител, произтичащи по протокола, със 

Заповед РкД-22-40 / 23.06.2015 г. на Областния управител на Област Добрич е 

назначена работна група от длъжностни лица, която в срок до 31.07.2015 г. да извърши 

проверка и да разработи правила и критерии, по които да се извърши проучване, 

относно провеждане на скринингови изследвания за превенция на онкологични 

заболявания на млечната жлеза в Област Добрич, в състав:  

1. Ръководител на групата:  

 д-р Бисерка Пачолова, директор на РЗОК  - Добрич; 

2. Членове на работната група: 

 д-р Валери Веселинов, управител на „ДКЦ-II-Добрич“ ЕООД; 

 д-р Стелиян Щерев, председател на Сдружението на 

общопрактикуващите лекари в област Добрич; 

 д-р Михаела Попова, представител на лечебните заведения за болнична 

помощ; 

 Ивелина Илиева, заместник кмет в Община Генерал Тошево, Област 

Добрич. 

 

Съгласно заповедта, в срок до 21.08.2015 г. е било необходимо ръководителят на 

работната група да предостави в писмен вид правилата и критериите, по които да се 

извърши проучването.  

За отношение по гореизложеното, г-жа Николова даде думата на ръководителя 

на групата (д-р Пачолова), която докладва, че проучването включва сведения от 

теоретична подготовка, без конкретни показатели, защото групата не е имала  

информация, свързана с източниците на финансиране. Ръководителят на групата 

представи информация за скрининг изследването на млечната жлеза, скрининговата 

мамография, целите на скрининговото проучване и описание на дейността. 

Д-р Пачолова наблегна върху това, че при едно бъдещо реализиране на проекта е 

добре - изследванията да се провеждат на едно и също място, с един и същ екип, 

защото, резултатите от изследванията се проследяват по-добре. Като лечебно 

заведение, което разполага със съвременен дигитален мамограф е посочен : ДКЦ – I в 

град Добрич. Предложението за продължителността на действие на проекта е 

постоянен, защото, рисковата група постоянно се допълва, едни излизат, други 

постъпват, а като допълнителни дейности към проекта могат да се включат 

гинекологични прегледи и прегледи за карцином на простатата.  
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Председателят на работната група отново сподели, че при изготвянето на 

документа няма заложен бюджет, защото, не е ясно пред кого ще се кандидатства.  

Г- жа Николова прикани присъстващите да споделят своите виждания, относно 

реализирането на проекта и как той да се разгърне на територията на областта.  

Д-р Василева сподели, че по здравна карта, на всеки две години 

здравноосигурените (съгласно Наредба №39) подлежащи за проследяване жени, е 

необходимо да преминат през мамография. Проблемни са неосигурените и жителите на 

по-отдалечените райони, изпитващи финансови затруднения с придвижването до 

мястото на изследване.  

Г-жа Николова, на предходното заседание е коментирано: проектът да 

кандидатства по Трансгранично сътрудничество / ТГС, но мерките които са отворени за 

сега – не позволяват финансиране по ТГС, предложи да се мисли за варианти, чрез 

които да се осигури финансиране от страна на общините, които могат да разгърнат тази 

програма и да я направят устойчива. 

Д-р Ангелова, не може да се кандидатства и по програма СИНДИ, защото, не е 

точно за нея. Необходимо е, с всяка община да се направи детайлизиране на дейностите 

за скриниг, да се уточни с какво общината може да се ангажира. Освен лекари, да се 

мисли и за лица, с които да се сътрудничи – медиатори.  

Д-р Василева зададе въпрос, свързан с мобилния мамограф, който преди време е 

бил в двора на болницата. 

Д-р Ангелова отговори, че той е бил предоставен по проект на МЗ, за определен 

период от време, бил е насочен само към уязвимите групи (т.е. ромите). През 2014 г. по 

проект е имало и мобилен педиатричен кабинет, който се е намирал на територията на 

Община Тервел.  

Д-р Ангелова сподели, че ще направи проучване за реда на предоставяне на тези 

мобилни кабинети, ще проведе разговор с представители на МЗ. Мобилните кабинети 

пристигат за определена дейност и са за определен срок.  Мобилните кабинети идват с 

малък бюджет и не покриват разходите на лечебните заведения.  

При последвалата дискусия г-жа Николова отправи предложение, чрез което на 

следващото работно заседание, представителите на осемте общински администрации да  

представят информация за това - в случай, че МЗ предостави този мобилен кабинет и 

той пристигне в областта - ще имат ли възможност да подкрепят финансово дейностите 

по скрининг? Предвид това, че РЗОК не разполага с информация за здравно 

неосигурените лица, възможно ли е да се фиксира общата им бройка, още повече, че 

след някои от прегледите ще е необходимо лечение. 

Г-н Димитров, представител на Община Шабла пожела да се предостави 

информация за стойността на 1 преглед. 

В отговор, д-р Василева сподели, че в стойността се включват:  консуматив/ CD, 

труд лаборант, рентгенолог и гориво.  

След дискусия, ориентировъчната сума е в рамките на около 20 лева за преглед, 

с обгрижване, около 50 лева. 

Д-р Ангелова сподели, че за осигуряването на мобилния кабинет ще се обърне 

към МЗ след получаване на принципно съгласие от страна на общините, че ще 

подкрепят това начинание. 

Г-жа Николова предложи: чрез Председателя на общопрактикуващите лекари в 

Област Добрич, общопрактукуващите лекари да насочват подлежащите на преглед 

здравноосигурени жени, за мамография.  При възможност, да ползват мамографа на 

ДКЦ –I, защото, е дигитален и нов, както и общините да обсъдят възможностите за 

подпомагане на здравно неосигурените, а РЗИ и РЗОК да проучат чрез МЗ, какви 

програми има за подкрепа на проекти, насочени към рака на гърдата. 
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По т.1 от дневния ред: г-жа Николова допълни, че на основание Решение от 

работно заседание на ОСЗ, проведено на 26.05.2015 г. и ангажиментите на Областния 

управител, на вниманието на Началника на Регионален инспекторат по образованието – 

Добрич е изпратена анкетна карта за ученици и завършили, относно разкриване на 

филиал към Медицински университет – Варна. Целта на Анкетната карта е - да проучи 

мнението на учениците, за необходимостта от разкриване на филиал към МУ-Варна в 

град Добрич - за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“.  

Благодарение на усилията на екипа на РИО – Добрич, след обобщаване на 

информацията, се очертава следната картина:  

В училищата на Област Добрич са анкетирани общо 543 ученика, от които 166 

от средно образователно училище, 189 от профилирана гимназия и 188 от 

професионална гимназия.  

На въпроса : Бихте ли се записали да учите „Медицинска сестра“ или 

„Акушерка“ ако се разкрие такава възможност във вашия град ? 

С ДА са отговорили 148 ученика 

С НЕ са отговорили 312 ученика 

С НЕ мога да преценя, са отговорили 83 ученика. 

 

На въпрос : Ако имате възможност, бихте ли продължили образованието си в 

медицински ВУЗ – с ДА са отговорили 223 ученика, а с НЕ 320 ученика.  

 

На въпрос: считате ли, че във вашия град има нужда от филиал на Медицински 

университет – Варна, за специалностите Медицинска сестра и Акушерка? 

С ДА – 271 ученика 

С НЕ – 162 ученика 

С НЕ МОГА ДА ПРЕЦЕНЯ – 110 ученика 

 

След дискусия, свързана с възможностите за разкриване на колеж към МУ – 

Варна, за необходимите постъпки, които следва да се извършат, е необходимо да се 

проведе разговор с ръководството на университета. Необходимо е всички народни 

представители на Област Добрич да приемат присърце тази инициатива, да се проведат 

разговори с МЗ и МОН.  

  

По т.1 от дневния ред: г-жа Николова допълни, че на вниманието на кметовете 

на осемте общински администрации, намиращи се на територията на Област Добрич е 

предоставено отправеното заявление на д-р Трифон Йорданов, Изпълнителен директор 

на „МБАЛ - Добрич“ АД, с което се апелира за финансово подпомагане, изразяващо се 

в закупуване на рентгенова тръба за компютърния томограф, апарати за хемодиализа и 

предстоящи ремонти на терапевтичния корпус.  

Г-жа Николова сподели, че по преценка на общините, с Решение, в рамките на 

бюджет 2016 г. би могло да се декларира общините да подкрепят закупуването на 

апаратура за МБАЛ – Добрич. 

За сведение, на 07.05.2015 г. с писмо изх.№ АдК-16-25 Областният управител на 

Област Добрич е запознал Министъра на здравеопазването, за необходимостта от 

закупуване на апарати за диализно лечение в „МБАЛ - Добрич“ АД. 

    

По т.2 от Дневния ред: 

 

Д-р Пачолова сподели, че сегашното място на кабинета за неотложна помощ е 

прието след обсъждане между общопрактикуващите лекари и преместването му не е 
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наложително, при съвместно решение на членовете на ОСЗ за преместване, ще 

подкрепи внесеното предложение.  

Предвид служебни ангажименти, д-р Пачолова напусна заседанието. 

Д-р Господинов сподели, че е добре да има неотложен кабинет на територията 

на болницата, защото, когато от ЦСП насочат пациент към неотложен кабинет, 

пациентите негодуват.  

Присъстващите споделиха, че е добре да се работи в посока – не преместване на 

неотложния кабинет, а за разкриването на втори такъв, стига да има ресурс и капацитет 

(лекари).  

Предстои преобразуване на Спешната помощ по проект на МЗ.  

Д-р Василева сподели, че съществува голям поток от неосигурени лица,общо 

практикуващите лекари поддържат неотложния кабинет,  МБАЛ – Добрич ще поеме ли 

разходите за лаборатория? 

Г-жа Николова предложи:  за разрешаване на въпросите, свързани с кабинета за 

неотложна помощ, в най-скоро време ръководствата на РЗИ - Добрич, МБАЛ АД – 

Добрич, Районната колегия на БЛС и Сдружението на общопрактикуващите лекари в 

област Добрич - да организират съвместна работна среща. 

 

По т.3 от Дневния ред: 

 

Д-р Ангелова сподели, че няма желаещи, които да работят в ТЕЛК, при 

норматив от 214 Решения, Комисията изготвя до 400 месечни Решения. На този етап е 

добре ОСЗ да се въздържи от предложения, които да са свързани с промяна на 

нормативната уредба, защото, предстои представяне на проект на нов нормативен 

документ. След запознаване, бихме могли да дискутираме документа и да отправим 

своето становище. 

 

По т.4 от Дневния ред: 

 

Д-р Ангелова представи накратко Областната здравна карта на Област Добрич, 

която е изготвена от Комисия, сформирана със Заповед на министъра на 

здравеопазването. 

 

По т.5 от Дневния ред: 

 Няма постъпили разисквания. 

 

 След изчерпване на дневния ред, заседанието приключи със СЛЕДНИТЕ 

РЕШЕНИЯ: 

 

По т.1 от дневния ред:  

 

 РЗОК и РЗИ да търсят варианти за осигуряване в област Добрич през 2016 г. на 

подвижен мамографски кабинет и източници за финансиране на Проект 

„Провеждане на скринингови изследвания за превенция на онкологични 

заболявания на млечната жлеза в Област Добрич“; 

(срок: постоянен) 

 

 Общините да предприемат мерки за по-голяма информираност на населението и 

чрез общопрактикуващите лекари, ромските и здравните медиатори да се обърне 
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внимание на профилактичните прегледи, които са задължителни за жените на 

възраст между 45 и 65 г.; 

(срок: постоянен) 

 

 На следващото заседание на ОСЗ представителите на осемте общински 

администрации да представят информация, относно възможностите за 

дофинансиране на дейностите, който ще се предоставят от мобилен 

мамографски кабинет. 

 

 

 По т.2 от дневния ред:  

 

 За разрешаване на въпросите, свързани с кабинета за неотложна помощ, 

ръководствата на РЗИ - Добрич, МБАЛ – Добрич, Районната колегия на БЛС и 

Сдружението на общопрактикуващите лекари в област Добрич да организират 

съвместна работна среща. 

(срок: първото тримесечие на 2016 г.) 

 

 

 По т.3. ОСЗ ще се въздържи от предложения, които да са свързани с промяна на 

нормативната уредба: до представяне на новия нормативен документ от МЗ, 

регламентиращ дейността на ТЕЛК. 

 
 

 

 

 

 

Председател:……………………….. 

                           ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА 

                           Областен управител на област Добрич 

 

 

 

 

 

Протоколирал:……………………..  

                          Кемал Асан  

                          Главен експерт Дирекция „АКРРДС” 
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