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З А П О В Е Д 

№ ОА - 219 

София,18.07.2018 г. 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията (ЗА) и с цел повишаване на 

нивото на здравеопазване и подобряване на комуникацията в сферата на здравеопазването 

на територията на Софийска област 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

 

Състав на Областен консултативен съвет по здравеопазване към Областен 

управител на Софийска област, както следва: 

 

Председател: Галя Георгиева – Заместник областен управител на Софийска област; 

Заместник-председател: д-р Александър Златанов – директор на РЗИ - Софийска област;  

Секретар: Мая Велкова-Нелчинова – началник отдел РРУТ, Областна администрация на 

Софийска област 

и членове: 

1. Д-р Славчо Близнаков – изпълнителен директор на УМБАЛ „Света Анна“ - София АД;  

2. Д-р Георги Гелев – директор на ЦСМП - София; 

3. Д-р Николай Златев – директор на РЗОК - София област; 

4. Д-р Пламен Китанов – управител на МБАЛ Ботевград; 

5. Д-р Мая Микова - Луканова – управител на МБАЛ Елин Пелин; 

6.  Д-р Галя Василева – управител на МБАЛ Етрополе; 

7. Д-р Ивка Георгиева – управител на МБАЛ Ихтиман; 

8. Д-р Маргарита Гетова – изпълнителен директор на МБАЛ Пирдоп; 

9. Д-р Красимира Ковачка – управител на МБАЛ Самоков; 

10. Д-р Любица Томчева – управител на МБАЛ Своге; 

11. Калин Василев – главен експерт в отдел РРУТ, дирекция АКРРДС, Областна 

администрация на Софийска област; 

12. Женя Иванова – старши експерт в отдел РРУТ, дирекция АКРРДС, Областна 

администрация на Софийска област. 

Предмет и задачи на Областния консултативен съвет по здравеопазване: 

1. Да предлага решения по възникнали проблеми в здравеопазването на територията 

на Софийска област; 

2.  Да дава становища и препоръки за дейността на РЗОК - СО, УМБАЛ „Света Анна“ 

– София АД (изпълняваща функциите на областна болница) и лечебните заведения 

за болнична и доболнична медицинска помощ, съобразно потребностите на 

населението в Софийска област от медицински услуги; 
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3. Да дава становища по въпроси, свързани с общественото здраве; 

4.  Да дава становища по въпроси, свързани с реформата в здравеопазването. 

 

Настоящата Заповед отменя всички предходни заповеди, свързани с дейността на 

Областния консултативен съвет по здравеопазване. 

Копие от заповедта да се доведе до знанието на длъжностните лица за сведение и 

изпълнение. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Главния секретар на Областна 

администрация на Софийска област. 

 

 

 
ИЛИАН ТОДОРОВ (П) 

Областен управител 

на Софийска област  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


