ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-KОТЕЛ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Христина Чолакова – Председател на Общински съвет-Котел
Относно: определяне представител на Община Котел за участие в комисия за изработване на
областна здравна карта
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В деловодството на Общински съвет- Котел постъпи писмо с вх.№ 04-00-115/03.05.2022 г. от
Проф. Асена Сербезова - Министър на здравеопазването относно предстоящото изготвяне на
Национална здравна карта. Съгласно чл. 29, ал. 2 и ал. 3 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ)
Национална здравна карта се изработва въз основа на областни здравни карти. За изработване на
областната здравна карта министърът на здравеопазването назначава комисия за всяка област в
състава на която се включва и по един представител на общините в съответната област на чиято
територия има лечебно заведение за болнична помощ.
На основание чл. 29, ал. 4 от същия закон представителите на общините следва да бъдат
определени по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация. В писмото
си министърът на здравеопазването е посочил, че е необходимо общините да определят своя
представител в срок до 20 май 2022 г. Предвид дадения кратък срок е невъзможно да се свика и
проведе редовно заседание, на което да излъчим представител на общината в комисията, която ще
изработва областната здравна карта. Възможността да направим това в срок е чрез свикване на
извънредно заседание на съвета по реда на чл. 49, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Котел, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация (ПОДОСКНКВОА). Предложение за свикване на извънредно заседание могат да
правят председателят на общинския съвет, общинските съветници и кметът на общината, като
предложението трябва да бъде мотивирано (аргумент чл. 49, ал. 2 от същия нормативен акт). Ето
защо, водена от изложеното и на основание чл. 49, ал. 2 във вр. с ал. 1 от ПОДОСКНКВОА внасям
настоящото предложение. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, следва да се допусне предварително
изпълнение на решението като мотивите за това са следните: неопределянето на представител на
общината в указания срок ще доведе до забавяне на процеса по сформиране на комисии за
изработване на областни здравни карти, а от там и до забавяне приемането на Национална здравна
карта. Това от своя страна би могло да доведе до неблагополучия при осигуряване на
потребностите от медицинска помощ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА) във връзка с чл. 29, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, чл. 60, ал. 1
от АПК и по реда на чл. 49, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
Котел, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на
Общински съвет – Котел да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Определя Шериф Куванджъ – заместник-кмет на Община Котел, който да бъде включен в
състава на комисията за изработване на областна здравна карта на област Сливен.
2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, да се допусне предварително изпълнение на решението.
Приложение: Копие на писмо с вх.№ 04-00-115/03.05.2022 г. от Проф. Асена Сербезова Министър на здравеопазването на Република България.
Председател на Общински съвет-Котел:
Христина Чолакова

