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Министерство на здравеопазването

Министър на здравеопазването

ЗАПОВЕД
1.7.2022 г.

Х РД-О1-277/01.07.2О22 г.

документ.
регистриран от:

Зйапеа ри |УО Суесапоч Мапспеч

На основание чл. 86в, ал. 1 и 4 от Закона за здравето, чл. 7, ал. 3 от Наредба М.» 8 от
2015 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни
организации във връзка със заявление с вх. Ме 15-00-92/ 15.03.2022 г. на Сдружение
„Българска асоциация за закрила на пациентите“ и допълнително представени от
сдружението документи с вх. Ме 15-00-92/26.04.2022 г. и М.» 15-00-141/17.05.2022 г. и
предложение от Протокол от 22.06.2022 г. от заседание на Комисията за разглежлане на
постъпилите заявления и приложените към тях документи за признаване на организациите за
защита правата на пациентите за представителни организации

НАРЕЖДАМ

1. Потвърждавам представителността по смисъла на чл. 866, ал. 1 от Закона за
здравето на Сдружение с нестопанска цел„Българска асоциация за закрила на пациентите“ -
представителна организация за защита правата на пациентите, определена за такава със
Заповед Ле РД 09-442/ 16.07.2010 г. на министъра на здравеопазването и потвърдена със
Заповед Мз РД 28-216/ 14.07.2011 г., Заповед М.) РД-02-202/ 16.10.2015 г. и Заповед Мз РД-01-
120/16.04.2019 г., рег. по ф. д. Ле 7243/2002 г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес
на управление град София, район Лозенец, ж.к. Лозенец, бул. „Свети Наум“ М.» 18, ет. 2, ап.
2, представлявано от Пламен Енчев Таушанов.

2. В резултат на потвържлаването по т. 1 организацията се определя за
представителна за срок от три години, считано от влизане в сила на настоящата заповед.

3. Информация за организацията по т. 1, седалището и лицето за контакт да се
публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.
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