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№ …………………………………….…. 2016 година

За утвърждаване на Национална здравна карта на Република България
На основание чл. 34, ал. 1 от Закона за лечебните заведения

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т

С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:
I. Утвърждава Национална здравна карта на Република България, както
следва:
1. областни здравни карти, съгласно приложения № 1 - 28;
2. конкретни потребности от лекари и лекари по дентална медицина по
специалности и специалисти от професионално направление "Здравни грижи" за
осигуряването на достъп на населението до медицинско обслужване в
извънболничната медицинска помощ за всички области, съгласно приложение № 29;
3. конкретни потребности от легла за болнично лечение и медицински
дейности по видове и нива на компетентност на съответните структури за всички
области, съгласно приложение № 30;
4. съществуващи лечебни заведения за болнична помощ, лечебни заведения
по чл. 10 от Закона за лечебните заведения и лечебни заведения, осъществяващи
високотехнологични методи на диагностика и лечение върху картата на страната,
съгласно приложение № 31;
5. анализ на състоянието в областите, включително и относно
необходимите лекари и лекари по дентална медицина по специалности и специалисти
от професионално направление "Здравни грижи" от извънболничната медицинска
помощ в областите, съгласно приложение № 32;
6. видове медицински дейности, които се планират на регионално ниво,
съгласно обособените райони по чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие,
съгласно приложение № 33;

7. карта на необходимите високотехнологични методи на диагностика и
лечение и свързаната с тяхното прилагане високотехнологична медицинска апаратура,
съгласно приложение № 34;
8. карта на спешната медицинска помощ, съдържаща брой и
местоположение на центровете за спешна медицинска помощ, съгласно приложение
№ 35.
II. На основание чл. 60, ал. 1, вр. чл. 74 от Административнопроцесуалния
кодекс допуска предварително изпълнение на настоящото решение с оглед защита на
живота и здравето на гражданите и на особено важни обществени интереси, тъй като
от закъснението му ще последва значителна и трудно поправима щета, а именно:
1. Определянето на потребностите от медицински специалисти, легла за
болнично лечение и медицински дейности, както и анализът на състоянието на
здравните потребности на населението е особено важна предпоставка за осигуряване
на своевременен и широк достъп на всички пациенти до здравни грижи с оглед
закрила на живота и здравето им, тъй като съгласно чл. 29, ал. 1 и чл. 34, ал. 4 от
Закона за лечебните заведения Националната здравна карта е законовият инструмент,
чрез който се определят и планират потребностите на населението от достъпна
медицинска помощ и има задължителен характер, освен по отношение на лечебните
заведения за извънболнична помощ, създадени от лекари по дентална медицина.
2. Националната здравна карта е необходима за защита на обществения
интерес с оглед извършване на преценка относно финансирането на медицински
дейности с публични средства, тъй като разходването на публични средства за
здравеопазване е обусловено от планираните потребности от медицинска помощ,
регламентирани в Националната здравна карта съгласно чл. 30, ал. 4 и чл. 34а от
Закона за лечебните заведения. По силата на тези разпоредби лечебните заведения за
болнична помощ се финансират със средства от държавния бюджет или от бюджета
на Националната здравноосигурителна каса само за дейността на клиники и
отделения, за които е установено съответствие с потребностите, определени в
Националната здравна карта, а в областите, в които броят на леглата за болнично
лечение надвишава конкретните потребности от брой легла по видове, определени с
Националната здравна карта, се сключват договори между НЗОК и лечебни заведения
за болнична помощ или техни обединения, избрани по критерии и по ред, определени
с наредба на Министерския съвет.
Съгласно чл. 54, ал. 6, чл. 59а, ал. 1 и чл. 59б, ал. 4 и 7 от Закона за
здравното осигуряване в 30-дневен срок от влизането в сила на националните рамкови
договори (1 април) лечебните заведения подават заявления за сключване на договор с
Националната здравноосигурителна каса. Не се допуска сключване на договори с
лечебни заведения, които не са спазили този срок. Налице е изключение от
законовото правило, което е обвързано с Националната здравна карта, а именно:
сключването на договори след срока е допустимо, ако след оценка на потребностите
се установи недостатъчност от медицинска помощ съгласно Националната здравна
карта.
Следователно, липсата на Национална здравна карта към 1 април 2016 г. ще
доведе до невъзможност за преценка на потребностите от медицинска помощ,
съответно до невъзможност за сключване на договори между Националната
здравноосигурителна каса и изпълнителите на медицинска помощ в съответствие с
изисквания на Закона за лечебните заведения и Закона за здравното осигуряване. Това
от своя страна ще затрудни достъпа на пациентите до медицинска помощ, закупувана
от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, поради липса на планиране
на здравните потребности.

III. Отменя Решение № 103 на Министерския съвет от 2011 г. за
утвърждаване на Национална здравна карта на Република България.
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