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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

  

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

Относно: Определяне на представител на oбщина Елена в комисията за изработване 

на Областна здравна карта 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В деловодството на община Елена е постъпило писмо от Министъра на здравеопазването 

на Република България с изх. № 08-00-282 / 28.11.2017 г. относно определяне на 

представител на общината в комисията за изработване на Областна здравна карта.  

Основната задача на комисията е да изработи Областна здравна карта, която е неотменна 

част от Националната здравна карта. Чрез нея се определят и планират на териториален 

принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична 

медицинска помощ. Основната й  цел е да се повиши ефективността на здравната система, 

като на българските граждани се осигури равнопоставеност и достъп до своевременна, 

достатъчна по обем и качествена медицинска помощ. В този смисъл, тя е инструмент за 

създаване на норми и процедури за определяне на здравни потребности, за разпределяне 

на здравните ресурси и за стратегическо национално и регионално планиране.  

Съгласно чл. 29 от Закона за лечебните заведения, комисията за изработване на Областна 

здравна карта се назначава от министъра на здравеопазването и включва: областния 

управител, който е и председател на комисията, представители на Регионалната здравна 

инспекция, Районната здравноосигурителна каса, районните колегии на Българския 

лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз и Българската асоциация на 

професионалистите по здравни грижи, на представителните организации за защита на 

правата на пациентите, признати по реда на чл. 86 в от Закона за здравето, и по един 

представител на общините в съответната област, избран по реда на Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). 

Съгласно  чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, общинският съвет приема решения за участие на 

общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други 

юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях. 

Комисията за изработване на Областна здравна карта не попада в приложното поле на 

горецитираната нормативна разпоредба. В писмото на Министъра на здравеопазването, 
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обаче, се изисква „да бъдат представени както решения на общинските съвети, така и 

заповеди на всички кметове за определяне на представители на общините при пълна 

съгласуваност между двата органа на местно самоуправление“, т.е. да определят за 

представител на съответната община едно и също лице. В този смисъл, смятам, че 

разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА е приложима по аналогия, а в решението на 

Общински съвет следва да залегне императивен текст, задължаващ кмета на общината да 

издаде съответната заповед. 

Предлагам за представител в комисията за изработване на Областна здравна карта да бъде 

определен д-р Васил Ангелов Василев, който и досега изпълняваше тези функции, 

вменени му със заповеди на кмета на общината, съответно РД.02.05 - 618 / 23.09.2015 г. и 

РД.02.05 - 745 / 06.12.2017 г. В разговор, същият потвърди готовността си, в случай, че 

бъде избран от Общински съвет Елена, да поеме тази отговорност. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23, както и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 29, ал. 3 и 4 от Закона за 

лечебните заведения, Общински съвет Елена 

1. Определя за представител на община Елена в комисията за изработване на 

Областна здравна карта на област Велико Търново Д-Р ВАСИЛ АНГЕЛОВ 

ВАСИЛЕВ от гр. Елена, ЕГН *********, ул. „Стоян Михайловски“ № 89 

2. Задължава кмета на община Елена, в изпълнение на настоящото решение, да 

издаде заповед, с която да възложи на д-р Васил Ангелов Василев конкретни 

правомощия по смисъла на Закона за лечебните заведения, както и да договори 

евентуално възнаграждение, командировъчни и други необходимо-присъщи разходи, 

свързани с участието му в комисията. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

Изготвил:  

 

Христо Захариев, директор на дирекция „ХДИРПС“ 

19.12.2017 г., 9:00 ч. 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


