
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 769 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 26.05.2022 г., Прот. № 49 

 

 

ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Свищов в областната 

комисия за изработване на областна аптечна карта 

 

 

На основание 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 227б, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от 

Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), във връзка с 

писмо с изх. № 08-00-511/11.05.2022 г. (рег. индекс № 04-00-163/12.05.2022 г. на 

Община Свищов) и с Вх. № 1407/12.05.2022 г. при Общински съвет – Свищов на 

Министъра на здравеопазването и предложение с Вх. № 1420/19.05.2022 г. от д-р 

Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 
 

1. ОПРЕДЕЛЯ Анелия Димитрова – зам.-кмет „Управление на европейски 

проекти и образование“ на Община Свищов за представител на Община Свищов в 

областната комисия за изработване на областна аптечна карта. 

2. ОПРЕДЕЛЯ Анелия Димитрова – ръководител на общинска служба 

„Социални дейности“ при Община Свищов като резервен представител на Община 

Свищов в областната комисия за изработване на областна аптечна карта при 

обективна невъзможност за участие на титуляра по т. 1 в заседанията на комисията. 

3. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Свищов да издаде заповед за 

оправомощаване на определените по т. 1 и т. 2 представители на Община Свищов в 

областната комисия за изработване на областна аптечна карта. 

МОТИВИ: Във връзка с писмо с изх. № 08-00-511/11.05.2022 г. (рег. индекс         

№ 04-00-163/12.05.2022 г. на Община Свищов) и с Вх. № 1407/12.05.2022 г. при 

Общински съвет – Свищов на Министъра на здравеопазването относно предстоящо 

изготвяне на Националната аптечна карта е необходимо определянето на 

представител на Община Свищов в областната комисия за изработване на областна 

аптечна карта, в съответствие с чл. 227б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за лекарствените 

продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ). 

 



Съгласно чл. 227б, ал. 3 от ЗЛПХМ, представителите на общините се 

определят по реда на Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА). 

 

В заседанието участват 26 общински съветници. 

Гласували “За” – 25, “Против” – няма и “Въздържал се” – 1. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


