
 

Информация за създадените съвети на предприятие  

УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна 

В лечебното заведение са създадени и функционират три специализирани съвета: 

 

Медицински съвет 

Със заповед на Изпълнителния директор на основание чл. 74, ал. 1, т. 1 от Закона за 

лечебните заведения е определен съставът на Медицински съвет. Председател е 

Изпълнителният директор, а членове Директор Административно-стопански блок, 

Директор Икономически дейности, Ръководител направления, Началник клиники, 

отделения и лаборатории, управител на Болнична аптека, Главна медицинска сестра, 

юрисконсулти, Председател на дружеството на съсловната организация на БЛС и 

представители на синдикалните организации в лечебното заведение.  

Съветът заседава ежегодно минимум един път. 

 

Консултативен медицински съвет 

Със заповед на Изпълнителния директор на основание чл. 74 от Закона за лечебните 

заведения е определен съставът и функциите на Консултативен медицински съвет. 

Съставът включва Началник направление „Клиники по вътрешни болести“, Началник 

направление „Кардиологични клиники“, Началник направление „Неврологични 

клиники“, Началник направление „Психиатрични клиники“, Началник направление 

УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД -
Варна

Медицински 
съвет

Консултативен 
медицински съвет

Съвет по 
здравни грижи



„Онкологични клиники“, Началник направление „Детски болести“, Началник 

направление „Инфекциозни клиники“, Началник направление „Медико-диагностични 

лаборатории“, Началник направление „Образна диагностика“, Началник направление 

„Трансплантация, хематология, детска клинична хематология и онкология, имунология, 

вирусология и терапия със стволови клетки“. На заседанията присъстват 

административен отговорник в Мултипрофилно спешно отделение, Болничен 

епидемиолог, Главна медицинска сестра, Началник отдел „Маркетинг и медицински 

консумативи“, Началник отдел „Отчет и кодиране на медицинската дейност“, Началник 

отдел „Статистика“ и Ръководител Направление „Човешки ресурси и СДО“. Съветът 

прави проверки и изготвя становища по постъпили доклади от служители на лечебното 

заведение, касаещи проблеми при извършването на лечебната дейност, прави проверки 

и изготвя становища по постъпили жалби и сигнали, касаещи проблеми при 

извършването на лечебната дейност, изготвя препоръки за подобряване на лечебната 

дейност, следи за спазването на финансовата дисциплина на клиниките при 

разходването на медикаменти и консумативи при извършването на лечебната дейност, 

дава становище при решаването на спорове от етичен, деонтологичен и професионален 

характер между лекари в болницата, дава разрешение за извършването на хирургични 

интервенции, обща анестезия, инвазивни и други диагностични и терапевтични методи, 

които водят до повишен риск за живота и здравето или до временна промяна в 

съзнанието за лица с психични разстройства и установена неспособност за изразяване 

на информирано съгласие, дава разрешение за извършването на генетични изследвания 

върху деца, лица с психични разстройства и лица, поставени под запрещение, дава 

становище и упражнява контрол относно провеждането на медицински научни 

изследвания, изпълнява задълженията на Комисия по медицинска етика във всички 

предвидени в действащото законодателство случа, с изключение на тези, посочени в 

Глава IV, раздел III от Закона за за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

Съветът заседава ежеседмично, а при възникнала необходимост – два или повече пъти 

през седмицата. 

 

Съвет по здравни грижи 

Със заповед на Изпълнителния директор на основание чл. 69 и чл. 74, ал. 1, т. 4 от 

Закона за лечебните заведения е определен съставът на Съвет по здравни грижи като 

консултативен орган на главната медицинска сестра.  Председател е Главна медицинска 

сестра, а членове са старши медицински сестри (лаборанти, рехабилитатори и др.) на 

клиниките, отделенията и параклиничните звена на лечебното заведение.  

Съветът заседава ежеседмично, а при възникнала необходимост – два или повече пъти 

през седмицата. 

 


