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На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация,  чл.62 ,  ал .2 във вр.  с  чл .64,  ал.2 и  чл. 63, ал. 6 от Правилника за 
организация и дейността на ОБС-Белене, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация за мандат 2019-2023 

 
С В И К В А М 

 
общинските съветници на извънредно заседание на Общински съвет-Белене, което ще се 
проведе на 17.05.2022 (вторник) от 19:00 часа в зала № 26 на общинската 
администрация при следния проект на 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
определяне на представител на Община Белене в Комисия по изработване на областна 
здравна карта. 

 
 
       Мотиви за свикване на извънредно заседание: 
 
       В Община Белене е постъпило писмо с вх.№ 04-00-107/04.05.2022 г. от Министъра на 
здравеопазването, с което се информира, че предстои актуализация на Националната 
здравна карта, чрез която се определят и планират на териториален принцип потребностите 
на населението от достъпна болнична и извънболнична медицинска помощ.  За целта 
министърът на здравеопазването назначава комисия за всяка област, която включва 
областния управител, по двама представители на регионалната здравна инспекция, 
районната здравноосигурителна каса, 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 правата на пациентите, признати по реда на чл.86в 
от Закона за здравето, както и по един представител на всяка община в съответната област. 
Областният управител е председател на комисията. Министърът на здравеопазването 
посочва, че при определяне представителя на общината в комисията за изработване на 
областната здравна карта, следва да бъде спазена разпоредбата на чл.29, ал.4 от Закона за 
лечебните заведения, съгласно която той се определя по реда на Закона за местното 
самоуправление и местната администрация. Моли за определяне на представител на 
общината в комисията по изработване на областната здравна карта като за целта приетото в 
тази връзка решение на Общинския съвет и заповедта на Кмета на Общината, издадена въз 
основа на него, да бъдат изпратени в Министерството в срок до 20 май 2022 г. 
      Процесът по актуализация на Националната здравна карта е от съществено значение за 
местната общност, тъй като основната му цел е адаптиране структурата на здравната мрежа 
към потребностите на населението, гарантирайки на всеки български гражданин 
равнопоставен достъп до здравни услуги. С Картата се определя нуждата от лекари, лекари 
по дентална медицина и специалистите от професионално направление „Здравни грижи“ в 
извънболничната медицинска помощ. Определят се също потребностите от легла за 
болнично лечение, медицинските дейности по видове и нива на компетентност за всички 
области, както и необходимите високотехнологична медицинска апаратура и 
високотехнологични методи за диагностика и лечение. 
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Участието на Община Белене в процеса по определянето и планирането на 
териториален принцип на потребностите на населението от достъпна болнична и 
извънболнична медицинска помощ е от изключително значение с оглед защита интереса на 
местната общност. Осъществяването на националната здравна политика регулира и решава 
обществени здравни и социални въпроси и проблеми. Решенията за отделните местни 
общности се вземат от съответните областни комисии. Затова е важно общината да излъчи 
свой представител в комисията по актуализиране на областната здравна карта. 

   Спазването на така поставения краен срок - 20 май 2022 г. за изпращане в 
Министерството на здравеопазването на решение на Общинския съвет и заповед на Кмета 
на Общината, издадена въз основа на него, налага свикване на извънредно заседание на 
Общински съвет-Белене с цел определяне представител на Общината в областната комисия. 
 
 
Д-р Бистра Павловска, 
Председател на Общински съвет – Белене 
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