
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
4800 гр. Девин, ул. "Дружба” № 1; тел: 03041/20-18, факс: 26-61;  

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 
РЕШЕНИЕ № 72 

от 18.05.2022 г. 

 
Определяне на представител на Община Девин в областната комисия за 

изработване на областна здравна карта 
 

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. 4 от Закона за лечебните 

заведения, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Oпределя за представител на Община Девин в областната комисия за 

изработване на областна здравна карта Наташа Владимирова Василева – председател 

на Общински съвет – Девин. 

2. Възлага на кмета на община Девин да издаде заповед в изпълнение на точка 

1 от настоящото решение. 

3. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 

1, предложение 2 от АПК.  

Мотиви за предварително изпълнение: Предварителното изпълнение на 

решението се налага, поради факта, че следва да се защитят особено важни 

държавни или обществени интереси, изразяващи се в това, че при не изпращане на 

решението на общинския съвет в указания от Министерство на здравеопазването срок 

в състава на областната комисия за изработване на здравна карта няма да има 

включен представител на Община Девин. 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено на 

18.05.2022 г., Протокол № 5, т. 1, ДЗО – 83/11.05.2022 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

  

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
4800 гр. Девин, ул. "Дружба” № 1; тел: 03041/20-18, факс: 26-61;  

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 
РЕШЕНИЕ № 73 

от 18.05.2022 г. 

 
Определяне на представител на Община Девин в областната комисия за 

изработване на областна аптечна карта 
 

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

и местната администрация, във връзка с чл. 227б, ал. 3 от Закона за лекарствените 

продукти в хуманната медицина, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Oпределя за представител на Община Девин в областната комисия за 

изработване на областна аптечна карта Наташа Владимирова Василева – председател 

на Общински съвет – Девин. 

2. Възлага на кмета на община Девин да издаде заповед в изпълнение на точка 

1 от настоящото решение. 

3. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл.60, ал.1, 

предложение 2 от АПК.  

Мотиви за предварително изпълнение: Предварителното изпълнение на 

решението се налага, поради факта, че следва да се защитят особено важни 

държавни или обществени интереси, изразяващи се в това, че при не изпращане на 

решението на общинския съвет в указания от Министерство на здравеопазването срок 

в състава на областната комисия за изработване на аптечна карта няма да има 

включен представител на Община Девин. 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено на 

18.05.2022 г., Протокол № 5, т. 2, ДЗО – 86/16.05.2022 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

  

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 
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