ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
ЧИРПАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ
ОТ
ИВАН СТАНЧЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН
ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Чирпан, който да участва
в комисията за област Стара Загора за изработването на Областна здравна карта
Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В деловодството на Общински съвет – Чирпан е постъпило писмо с вх. № 15-0030 / 04.05.2022 г. от Министерството на здравеопазването, с което ни информират, че
предстои актуализация на Националната здравна карта.
Съгласно чл.29, ал.2 и ал.3 от Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ /
Националната здравна карта се изработва въз основа на областни здравни карти. За
изработване на областната здравна 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 районната колегия на Българския
лекарски съюз, един представител на районната колегия на Българския зъболекарски
съюз, един представител на регионалната колегия на Българската асоциация на
професионалистите по здравни грижи, 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.
Съгласно чл.29, ал.4 от ЗЛЗ представителите на общините по ал. 3 се определят
по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация.
В тази връзка предлагам на вашето внимание следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл.17, ал.1, т.4 и чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.29, ал.2, ал.3 и ал.4 от
Закона за лечебните заведения, Общински съвет – Чирпан определя за представител на
Община Чирпан, който да участва в Областната комисия за изработването на Областна
здравна карта за област Стара Загора: ……………………………………………………….
ВНОСИТЕЛ: ……………………
ИВАН СТАНЧЕВ
Председател на Общински съвет – Чирпан

Съгласувал: ……………………
Силвия Колева
Юрисконсулт

