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изх. № РД.01.02 - ______ / 13.05.2022 г. 

 

 

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 Община Елена в комисията за изготвяне 

на Областна аптечна карта 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В деловодството на община Елена постъпи писмо на министъра на здравеопазването на 

Република България с изх. № 08-00-511 / 11.05.2022 г. за определяне на представител на 

общината в комисията за изработване на Областна аптечна карта. Съгласно чл. 227б, ал. 2 

от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, тази комисия се назначава от 

министъра на здравеопазването и включва и по един представител на общините в 

съответната област. Представителят на общината, съгласно чл. 227б, ал. 3 от Закона за 

лекарствените продукти в хуманната медицина, е избран по реда на Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, т.е. с решение на Общинския съвет. 

Изхождайки от тази задача, бе направено запитване и бе получено съгласието за участие 

от г-жа Ваня Петрова Иванова, действащ правоспособен фармацевт, управител на аптека в 

гр. Елена. Предлагам същата да бъде определена за представител на Община Елена в 

комисията за изработване на Областна аптечна карта.   

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 и във връзка  чл. 227б, ал. 3 от Закона за 

лекарствените продукти в хуманната медицина, Общински съвет Елена 

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

Областна аптечна карта на област Велико Търново г-жа Ваня Петрова Иванова от 

гр. Елена, ЕГН 600216****, ул. „Стоян Михайловски“ № 56 
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2. Задължава кмета на община Елена, в изпълнение на настоящото решение, да 

издаде заповед, с която да възложи на г-жа Ваня Петрова Иванова конкретни 

правомощия по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната 

медицина, както и да договори евентуално възнаграждение, командировъчни и 

други необходимо-присъщи разходи, свързани с участието й в комисията. 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

Изготвил: 

 

Христо Захариев, директор на дирекция ХДИРПС 

13.05.2022 г., 9:30 ч. 


