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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  41 / 26. 05. 2022 год. 

 

       Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация на  26. 05. 2022 година /четвъртък / 

от 09.00 часа проведе редовно  заседание. 

          На заседанието присъстваха 17 общински съветници.   

      

Председателят на Общински съвет откри редовното заседание и предложи същото да протече при 

следния: 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

………………………………………………………………………………………………………………. 

ПО ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на община Лозница , 

Относно: Определяне на представител на Община Лозница в областната комисия за изработване на 

областна здравна карта. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  Мехмед Билялов – зам. Кмет на Община Лозница., направи разяснение по внесената докладна 

записка. 

    

След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,  в гласуването взеха участие следните общински съветници: 

  

 

 

  

 

 Гласували  17 – Общински съветници  

 „ЗА” – 17 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 266 

26  Май  2022 год. 

 

В деловодството на Община Лозница постъпи писмо с вх. № 04-00-64/04.05.2022 г. от 

Министъра на здравеопазването, във връзка с предстояща актуализация на Националната здравна 

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Селиме Исмаилова ЗА 

2 Севджан Мехмед ЗА 11 Айдън Шабанов ЗА 

3 Муса Старков ЗА 12 Ниязи Ниязиев ЗА 

4 Кадир Исмаил ЗА 13 Мехмед Бичков ЗА 

5 Нурхаят Осман ЗА 14 Шаиб Шаиб ЗА 

6 Хасан Хасанов ЗА 15 Иванка Панайотова ЗА 

7 Гюнер Ибрахим ЗА 16 Али Булут ЗА 

8 Мехмед Ахмедов ЗА 17 Александър Калинов ЗА 

9 Мехмед Мехмедов ЗА    



карта, чрез която се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението 

от достъпна  извън болнична и болнична медицинска помощ. 

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, по двама представители на регионалната здравна инспекция, районната 

здравноосигурителна каса и на 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. Областния управител е председател на 

комисията. 

При определяне на представителя на общината в Комисията за изработване на областната 

здравна карта следва да бъде спазена разпоредбата на чл. 29, ал. 4 от ЗЛЗ, съгласно която той се 

определя по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 29, ал. 3 от Закона за лечебните 

заведения Общински съвет – Лозница  

 

 

 

 

РЕШИ : 

1. Определя за представител на Община Лозница в областната комисия за изработване на 

областна здравна карта Гюкчан Ахмед Ахмед – заместник-кмет на Община Лозница. 

 

2. Възлага на кмета на Община Лозница да издаде заповед, с която да определи за 

представител на Община Лозница в областната комисия за изработване на областна здравна карта 

Гюкчан Ахмед  Ахмед – заместник-кмет на Община Лозница. 

 

  

         Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Лозница и Областния управител на 

Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

         

         Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.                 

 

 

 

Техн. Сътрудник:                                         Председател на ОбС: /П/ 

 

                         А. Дживгова                                                               И. Ахмедов 

 

 

Решението е обявено на 02. 06. 2022 г.  

 

 

 


