О Б Щ И Н СК И

СЪ В Е Т – Б Е Л Е Н Е

град Белене - 5930, ул.„България”№35,тел. 0658/31061, e-mail:obs.belene@gmail.com,
www.belene.bg

ПРОТОКОЛ
№4
от извънредно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 17.05.2022 г.
(вторник) от 19:00 часа в зала 26 на
Общинска администрация – Белене
НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: д-р Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка
Врайкова, Веско Манолов, Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Момчил
Спасов, Николай Арабаджиев, Олег Йорданов, Петър Дулев, Румен Арабаджиев
ОТСЪСТВАЩИ: Иван Динов, Камелия Веселинова
КМЕТ И ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Милен Дулев,
инж. Петър Ангелов, Малина Ешекова
КМЕТ НА КМЕТСТВО: не присъства
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ: не присъстват
СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ: не присъстват
РЪКОВОДИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ: не присъстват
ГРАЖДАНИ: не присъстват
След констатиране на необходимия кворум (присъстват 11 общински съветници)
председателят на Общински съвет-Белене, д-р Бистра Павловска откри извънредното
заседание и представи на своите колеги предварително предложения дневен ред от една
точка и мотивите за свикване на извънредно заседание.
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
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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.
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.
Председателят посочи, че е предложено за включване в дневния ред допълнително
предложение, получено на 16.05.2022 г. и със срок на изпълнение 31.05.2022 г.:
„Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно
Определяне на представител на Община Белене в Комисия по изработване на
областна аптечна карта“
След като други коментари и предложения по отношение на дневния ред не
постъпиха, д-р Павловска подложи на гласуване дневния ред от 2 точки, ведно с
направените предложения за промяна.
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Гласували 11 общински съветника:
ЗА: 11
ПРОТИВ: няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма
ПРИЕМА СЕ
Д Н Е В Е Н РЕ Д
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
2.
Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно
определяне на представител на Община Белене в Комисия по изработване на областна
аптечна карта.

ПЪРВА ТОЧКА:
Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно
определяне на представител на Община Белене в Комисия по изработване на
областна здравна карта.
Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене.
Д-р Бистра Павловска сподели, че колеги от други общински съвети (и поконкретно ОбС-Димитровград), членуващи в НАПОС-РБ са взели сходни решения,
като са добавили точка за предварително изпълнение, предвид сроковете, определени
от Министерство на здравеопазването.
Калоян Прокопиев се съгласи, че в случая се налага предварително изпълнение.
Момчил Спасов уточни, че се предполага заповедта на кмета да бъде издадена след
изтичането на стандартния срок за обжалване и за това предложи да се включи в
решението точка за предварително изпълнение.
Д-р Павловска предложи за включване допълнителна точка в решението,
определяща заместник в случай, че избраният представител е възпрепятстван да
присъства на комисията. Председателят обърна внимание, че двете предложения са на
основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, но в случая съветниците следва да решат дали
основанието да бъде променено на чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА.
Момчил Спасов уточни, че т. 15 касае юридически лица с нестопанска цел, а не
комисии, докато т. 23 обобщаващо се отнася до други случаи. Съветникът предложи да
се направи консултация с юриста или да се провери как са гласували другите общински
съвети.
Д-р Павловска уточни, че юристът препоръчва т. 23, която гласи:
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„ 23. (нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г.; доп., бр 15 от 2010 г.) 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;“
Председателят изчете и текста на т. 15:
„15. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от деня, следващ датата на произвеждане на
местните избори през 2003 г.) приема решения за участие на общината в сдружения
на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с
нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;“
Момчил Спасов обобщи, че объркването вероятно идва от ЗЛЛ.
Калоян Прокопиев също подчерта, че т. 15 е за ридически лица с нестопанска
цел, а в случая се касае за комисия и предложи да се посочи т. 23.
След кратка дискусия всички се обединиха, че по-подходяща е т. 23
Д-р Бистра Павловска предложи да бъде включен като т. 2 от решението
следният текст:
„При невъзможност за участие на определеното лице, същото да се замества
от г-жа Анна Лоринова Несторова, Гл. експерт „Здравни и социални дейности,
образование, МКБППМН.“
Калоян Прокопиев поясни, че предвид новата т. 2 и добавянето на т. 3 за
предварително изпълнение, следва старата т. 2 „Възлага на Кмета на Община Белене да
подготви и внесе всички необходими документи в срок в Министерство на
здравеопазването“ да стане т. 4.
Момчил Спасов изрази мнение, че след като се иска решение на Общински
съвет, няма основание да се иска и заповед и предложи това да се уточни в отделна
точка от решението.
След кратка дискусия всички се обединиха, че новата т. 4 в този и вид включва и
задължението на кмета за издаване на заповед и не е необходимо да се уточнява в
отделна точка от решението.
Председателят обобщи и пристъпи към гласуване ведно с направените промени.
Д-р Бистра Павловска не участва в гласуването.
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Р Е Ш Е Н И Е: 37
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.29, ал.3 и ал.4 от Закон за лечебните заведения и чл. 60,
ал. 1 от АПК:
1. Определя д-р Бистра Ангелова Павловска, председател на Общински съветБелене за представител на Община Белене в комисия по изработване на областна
здравна карта на област Плевен.
2. При невъзможност за участие на определеното лице, същото да се замества от
г-жа Анна Лоринова Несторова, Гл. експерт
„Здравни и социални дейности,
образование, МКБППМН.
3. Допуска предварително изпълнение на решението.
4. Възлага на Кмета на Община Белене да подготви и внесе всички необходими
документи в срок в Министерство на здравеопазването.
Гласували 10 общински съветника:
ЗА: 10
ПРОТИВ: няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма
ПРИЕМА СЕ
ВТОРА ТОЧКА:
Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно
определяне на представител на Община Белене в Комисия по изработване на
областна аптечна карта.
Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене като предложи обсъдените в
предходната точка корекции да бъдат взети предвид в решението:
1. „чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА“ да се замени с „чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА“
2. Да се добави като т. 3 от решението „Допуска предварително изпълнение на
решението.“
3. Да се добави към правните основания на решението: чл. 60, ал. 1 от АПК
4. Старата т. 3 „Възлага на Кмета на Община Белене да подготви и внесе всички
необходими документи в срок в Министерство на здравеопазването.“ да стане т. 4.
Последва кратка дискусия за естеството на комисиите по изготвяне на здравната и
аптечната карта. Д-р Павловска пое ангажимент да се намеси активно в случай на
предложение за намаляване на легловата база по време на комисията по изготвяне на
здравната карта.
Момчил Спасов препоръча да се избягват решения тип проформа и в случай на
неясноти, материалите да бъдат придвижвани към Общинския съвет и Кмета.
След като други коментари и предложения не постъпиха, д-р Павловска пристъпи
към гласуване ведно с предложените корекции.
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Р Е Ш Е Н И Е № 38
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 227б, ал 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина и чл. 60, ал. 1 от АПК:
1. Определя Анна Лоринова Несторова, Гл. експерт „Здравни и социални
дейности, образование, МКБППМН за представител на Община Белене в комисия по
изработване на областна аптечна карта на област Плевен.
2. При невъзможност за участие на определеното лице, същото да се замества от гжа Малина Ешекова – Зам.-кмет на община Белене
3. Допуска предварително изпълнение на решението.
4. Възлага на Кмета на Община Белене да подготви и внесе всички необходими
документи в срок в Министерство на здравеопазването.
Гласували 11 общински съветника:
ЗА: 11
ПРОТИВ: няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма
ПРИЕМА СЕ

След като дневният ред беше изчерпан, д-р Бистра Павловска – председател на
Общинскисъвет-Белене закри заседанието.

Д-р Бистра Павловска
Председател на Общински съвет-Белене
Мартина Вакинова
Технически секретар на Общински съвет-Белене
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