
 

 

 

О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х                                      

 

ДО 

ИНЖ. БЕЛГИН ШУКРИ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

СТАНОВИЩЕ 

От Гюлнур Мехмед – Юрисконсулт 

 

Относно: Докладна записка за определяне на представител на Община Исперих 

в областната комисия за изработване на областна аптечна карта 

 

Съгласно: 

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

и местната администрация  Общинският съвет решава и други въпроси от местно 

значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително 

за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на 

общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на 

общината след съгласуване с областния управител.  

В изпълнение на правомощията си по ал.1 Общинският съвет приема 

правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.  

 

Чл. 227б, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти и хуманната медицина       

Националната аптечна карта се изработва въз основа на областни аптечни карти.  

За изработване на областната аптечна карта министърът на здравеопазването 

назначава комисия за всяка област, която включва областния управител, двама 

представители на регионалната здравна инспекция, двама представители на районната 

здравноосигурителна каса, двама представители на регионалната колегия на 

Българския фармацевтичен съюз, един представител на регионалната колегия на 

Българската асоциация на помощник-фармацевтите, един представител на 

представителните организации за защита на правата на пациентите, признати по реда 

на чл. 86в от Закона за здравето, и по един представител на всяка община в съответната 

област. Областният управител е председател на комисията. 

Представителите на общините по ал. 2 се определят по реда на Закона за 

местното самоуправление и местната администрация. 

Представителят на представителните организации за защита на правата на 

пациентите по ал. 2 във всяка от областните комисии се избира и се освобождава общо 

от представителните организации. 

Областната аптечна карта се изработва по образец и по ред, определени с 

методика, утвърдена от министъра на здравеопазването. 

Всяка областна комисия представя на министъра на здравеопазването 

изготвената областна аптечна карта и цялата първична информация, въз основа на 

която е изготвена. 
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 Докладната е  изготвена от лице, което има право да внася докладни за 

разглеждане на заседания на Общински съвет. 

 

Предвид изискванията на ЗМСМА  докладна е законосъобразна, проекта на 

решение отговаря на изискванията на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

Изготвил: 

Гюлнур Мехмед 

Юрисконсулт 

 

 

 
 


