
 

 

 

     

ОБЩИНА  СТРАЛДЖА ,  ОБЛАСТ   ЯМБОЛ 

гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-65, 

e-mail:obshtina@straldzha.bg 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

от 

АТАНАС КИРОВ КИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 
 

    ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Стралджа в областната комисия за 

изработване на областна аптечна карта 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

Необходимостта от вземане на решение на Общински съвет на Община Стралджа 

по настоящата докладна записка е обоснована от следните МОТИВИ: 

В деловодството на Община Стралджа постъпи писмо с вх. № ХД-464/12.05.2022г. 

от Министъра на здравеопазването, във връзка с предстояща актуализация на 

Националната аптечна карта, чрез която се определят на териториален принцип 

потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти, отпускани в аптеки. 

Съгласно чл. 227б, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната 

медицина (ЗЛПХМ), 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 пацииентите, признати по реда на 

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

област. Областния управител е председател на комисията. 

При определяне на представителя на общината в Комисията за изработване на 

областната аптечна карта, следва да бъде спазена разпоредбата на чл. 227б, ал. 3 от 

ЗЛПХМ, съгласно която той се определя по реда на Закона за местното самоуправление и 

местната администрация. 

Предвид гореизложеното и на  основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 227б, ал. 3 от 

Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и чл.60, ал.1 от 
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Административно-процесуалния кодекс (АПК), предлагам Общински съвет Стралджа  да 

вземе следното  

РЕШЕНИЕ: 

  

1. Определя за представител на Община Стралджа в областната комисия за 

изработване на областна аптечна карта Гроздан Иванов Иванов – Заместник-кмет на 

Община Стралджа. 

 

2. Възлага на кмета на Община Стралджа да издаде заповед, с която да определи за 

представител на Община Стралджа в областната комисия за изработване на областна 

аптечна карта Гроздан Иванов Иванов – Заместник-кмет на Община Стралджа 

 

 3. Допуска предварително изпълнение на решенията на основание чл.60, ал.1 от 

Административно процесуалния кодекс (АПК), предвид  кратките срокове определени от 

Министерството на здравеопазването за определяне на представител за областната 

комисия за изработване на областна аптечна карта. 
 

 

 

Вносител: /п/ 

Атанас Киров 

Кмет на Община Стралджа 

 

 

 

 


