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З А П О В Е Д 

№ АП-03-14-203 

Смолян, 30.05.2022 г. 

 
 

 

 В Областна администрация – Смолян с вх.№ АП-03-09-1185/23.05.2022 г. са 

постъпили Решения №№ 319 и 326, приети от Общински съвет – Неделино на 

заседание, проведено на 13.05.2022г. по Протокол № 36. 

 След  като извърших проверка и преценка на същите относно тяхната 

законосъобразност, от фактическа и правна страна установих следното: 

 С Решение № 319/13.05.2022 г. съветът 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 и ал. 4 от Закона за лечебните заведения, в т. 1 е определил за представител на 

Община Неделино в Комисията за изработване на областна здравна карта Боян Радоев 

Кехайов – Кмет на Община Неделино, като в т. 2 е допуснал предварително изпълнение 

на решението на основание чл.60, ал. 1 от АПК, ведно с указани в същата точка мотиви. 

С Решение № 326/13.05.2022 г.  съветът 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. 1 и ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, в т. 1 е 

определил за представител на Община Неделино в Комисията за изработване на 

областна аптечна карта Боян Радоев Кехайов – Кмет на Община Неделино, като е 

определил и негов заместник. 

Решения №№ 319 и 326/13.05.2022 г. на Общински съвет Неделино са 

незаконосъобразни предвид, следните съображения: 

Съгласно чл. 29, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, посочен като едно от 

правните основания за приемането на Решение № 319/13.05.2022 г., за изработване на 

областна здравна карта министърът на здравеопазването назначава комисия за всяка 

област, която включва областния управител, двама представители на регионалната 

здравна инспекция, двама представители на районната здравноосигурителна 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 пациентите, признати по реда на чл. 86в от Закона за здравето, и по един 

представител на всяка община в съответната област, като бластният управител е 

председател на комисията. В този смисъл е и чл. 227 б, ал. 2 от Закона за лекарствените 

продукти в хуманната медицина, указан в Решение № 326/13.05.2022 г., който 

предвижда, че за изработване на областната аптечна карта министърът на 

здравеопазването назначава комисия за всяка област, която включва областния 

управител, двама представители на регионалната здравна инспекция, двама 

представители на районната здравноосигурителна каса, двама представители на 

регионалната колегия на Българския фармацевтичен съюз, един представител на 
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регионалната колегия на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, един 

представител на представителните организации за защита на правата на пациентите, 

признати по реда на чл. 86в от Закона за здравето, и по един представител на всяка 

община в съответната област, като бластният управител е председател на комисията. 

Съгласно чл. 29, ал. 4 от Закона за лечебните заведения  и чл.  227 б, ал. 3 от 

Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, представителите на 

общините се определят по реда на Закона за местното самоуправление и местната 

администрация.  В  изпълнение на посочените разпоредби Общински съвет – 

Неделино е определил представител, който да участва в изработването на областна 

здравна и аптечна карта. Изборът обаче на представител на общината по реда на 

ЗМСМА, към който препращат Закона за лечебните заведения и Закона за 

лекарствените продукти в хуманната медицина, е регламентиран в чл. 21, ал. 1 т.9 и т. 

15 от ЗМСМА , а не в чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от същия закон, цитиран като едно от 

правните основания в решенията, за упражняване на което правомощие чл. 27, ал. 5 от 

ЗМСМА изисква провеждане на поименно гласуване, отразено в протокола от 

заседанието. 

Видно от стр.14, 15 и 27 от Протокол № 36/13.05.2022 г., за горепосочените 

решения е проведено явно гласуване без поименно такова. С това е нарушена 

процедурата по приемането им, уредена в чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА, съгласно която 

решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1 т. чл. 21, ал. 1, т. 6, 7, 8, 9, 10, 14 и 15 се 

приемат с поименно гласуване. 

 Предвид изложеното Решения №№ 319 и 326/13.05.2022 г. на Общински съвет – 

Неделино са постановени в нарушение на процедурата по приемането им – чл.27, ал.5, 

във връзка с чл. 21, ал.1, т. 9 и т. 15 от ЗМСМА, поради което се явяват 

незаконосъобразни. 

 Считам, че в конкретния случай допуснатата незаконосъобразност в Решения 

№№ 319 и 326/13.05.2022 г. на Общински съвет – Неделино, може да бъде отстранена 

чрез ново обсъждане на същите на заседание на общинския съвет чрез прегласуването 

им с поименно гласуване. 

Поради това и на основание чл. 32, ал. 2, изр. първо от ЗАдм., във връзка с чл. 31, 

ал. 1, т. 5 от ЗАдм. и чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА 

 

ЗАПОВЯДВАМ: 

 

 Връщам Решения №№ 319 и 326/13.05.2022 г. на Общински съвет – Неделино, 

като незаконосъобразни за ново обсъждане в 14 – дневен срок от получаването им.  

 Заповедта да бъде изпратена на Председателя на Общински съвет – Неделино за 

изпълнение, а на Кмета на Община Неделино за сведение. 
 

 

ЕМИЛ ХУМЧЕВ /П/ 

Областен управител  
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