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ОТНОСНО: изработване на Национална здравна карта 
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Съгласно чл. 29, ал. 2 и ал. 3 от Закона за лечебните заведения, националната здравна карта 
се изработва въз основа на областни здравни карти, като за изработване на областна здравна карта 
министьрът на здравеопазването назначава комисия за всяка област, която включва областния 
управител,по двама представители на регионалназдравна инспекция,районна осигурителна 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 падиентите, 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 Закона за лечебните заведения, представителите на общините по 
ал. 3 се определят по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

В изпълнение на посочената разпоредба, предлагам за представител в комисията по чл. 29, 
ал. 3 от ЗЛЗ да бъде определена Радостина Тодорова Стоева — Пейкова — Пачалник на отдел 
„Здравни дейности". 

В община Русе и в Общински съвет - Русе са получени писма от Министьра на 
здравеопазванет за изпращане на решението на общинския съвет и заповедта на кмета в ерок до 20 
май 2022 год. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 2, т. 3 от Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет — Русе, неговите комисии и взаимодействието с общинска 
администрация, предлатам Общински съвет — Русе да приеме следното 

РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 29, ал. 3 и ал. 4 от Закона за лечебните заведения, 
Общински съвет — Русе реши: 

РЕШИ : 

1. Определя Радостина Тодорова Стоева — Пейкова — Пачалник на отдел „Здравни дейности" 
за представител от Община Русе, който да участва в комисията за изработване на областната 
здравна карта. 

2. Възлата на Кмета на Община Русе да издаде Заповед с която да определи представителя на 
Община русе в областната комиси а изработване на областна здравна карта. 

3. Решението на Общинс съвет и заповедта да се изпратят на Министерство на 
здравеопазването 

ВНОСИ 

ПЕИЧО слйЛKOB 
K?wem на Община Русе 


