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Изх. № ………………. 

Дата:…………………. 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. НЕДЕЛИНО 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ БОЯН  РАДОЕВ КЕХАЙОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 
 

 

Относно: Определяне на представител на община Неделино в Комисията за 

изработване на областна здравна карта 
 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В деловодството на Община Неделино постъпи писмо с вх. № 04-11-4/03.05.2022 г. 

от Министъра на здравеопазването, относно определяне на представител на община 

Неделино в Комисията за изработване на областна здравна карта. 

Съгласно чл. 29, ал. 2 и ал. 3 от Закона за лечебните заведения, Националната 

здравна карта се изработва въз основа на областни здравни карти. За изработването на 

областна здравна карта министърът на здравеопазването назначава комисия за всяка 

област, която включва областния управител, той и председател на комисията и членове: 

по двама представители на регионалната здравна инспекция, районната 

здравноосигурителна каса и на районната колегия на Българския лекарски съюз, по 

един представител на районната колегия на Българския зъболекарски съюз, 

регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни 

грижи и на представителните организации за защита на правата на пациентите, както и 

по един представител на всяка община в съответната област. 

Съгласно чл. 29, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, представителите на 

общините се определят по реда на Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, т.е с решение на общинския съвет.  

В тази връзка предлагам Общински съвет – гр. Неделино да обсъди и приеме 

следното: 
 

                                               ПРОЕКТО – РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  ЗМСМА и във връзка с чл. 29, ал. 3 и ал. 

4 от Закона за лечебните заведения, Общински съвет – Неделино: 

1. Определя Боян Радоев Кехайов - Кмет на община Неделино за представител на 

община Неделино в Комисията за изработване на областна здравна карта. 

2. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящето 

решение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК. 
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 Мотиви:  

 Предвид краткия срок, а именно 20 май 2022 г., в който Община Неделино трябва 

да изпрати в Министерство на здравеопазването решението на Общинския съвет, с 

което се определя представител на община Неделино в областната комисия за 

изработване на областна здравна карта е необходимо предварително изпълнение. 

 

 

С уважение,  

БОЯН КЕХАЙОВ  

Кмет на община Неделино 


