
 
 

ДО 
Г-Н НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАЗАНЛЪК 
 
 

Д О К Л А Д 
 

по  чл. 64, от Правилника за организация и дейността на Общинския съвет 
от Галина Георгиева Стоянова – Кмет на Община Казанлък 

 
 
ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Казанлък в областна комисия за 
изработване на областна аптечна карта като част от Национална аптечна карта. 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗЛАТАНОВ, 
Моля, по внесения от мен доклад Общинският съвет да се произнесе на следващото си 
заседание през 2022 г.  
 
МОТИВИ:  
В деловодството на Община Казанлък постъпи Писмо с вх. №04-09-4/13.05.2022 г. от 
министъра на здравеопазването Проф. Асена Сербезова, ДФ относно определяне на 
представител на Община Казанлък в областна комисия за изработване на областна аптечна 
карта като част от Национална аптечна карта.  
Предвид важността на документа, с който се определят и планират на териториален 
принцип потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти, отпускани в 
аптеки, предлагам Община Казанлък да бъде представлявана от Иван Георгиев Гитев, 
общински съветник в Общински съвет – Казанлък.   
 
Във връзка с гореизложените мотиви предлагам на Общински съвет – Казанлък следния, 
 
 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
Общински съвет – Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с 
чл. 227б, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, 
 
 
РЕШИ: 
 
1. Определя за представител на Община Казанлък в областна комисия за изработване на 
областна аптечна карта като част от Национална аптечна карта Иван Георгиев Гитев, 
общински съветник в Общински съвет – Казанлък.   
 



 
 

2. Възлага на кмета на община Казанлък да издаде заповед за определяне на  представител 
на Община Казанлък в областна комисия за изработване на областна аптечна карта като 
част от Национална аптечна карта.  

 
 
АДРЕСАТ НА АКТА: Галина Георгиева Стоянова, Кмет на община Казанлък. 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ: 
Зорница Антонова, н-к отдел „Социални дейности“ 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
Галина Георгиева Стоянова, Кмет на община Казанлък. 

  
Предоставям доклада и в електронен вид. 

 
Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара 

Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  
приемането му. 

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за 
Преглед по реда на общия надзор за законност. 

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 
45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му. 
 
 
С уважение, 
 
ГАЛИНА СТОЯНОВА 
Кмет на община Казанлък 
 
 
 

Съгласували:  
Ахмед Мехмед - заместник-кмет на Община Казанлък 
Миглена Толева – Илиева - старши юрисконсулт 
 
Изготвил: 
Зорница Антонова - н-к отдел „Социални дейности“ 
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