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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ  

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
                                                                         от 

НИКОЛАЙ МИТКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на движими вещи - частна общинска 

собственост, от Община Първомай на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С мотивационно писмо с изх. №  04-12-1/28.02.2020 г. от кмета на Община 
Първомай - Николай Митков, е изпратена молба до Министерство на здравеопазването, 
относно осигуряване на оборудван специализиран транспорт за нуждите на „МБАЛ-
Първомай” ЕООД гр.Първомай.  

Мотивите за това са, че „МБАЛ-Първомай” ЕООД е с постоянен поток от 
пациенти, но транспортният парк, с който разполага е морално остарял, амортизиран и 
неотговарящ на съвременните изисквания. Поради това, за нуждите на „МБАЛ-
Първомай” ЕООД  е необходимо да бъде осигурен 1 (един) брой специализиран 
транспорт – оборудвана линейка. Същата ще бъде използвана за транспортиране на 
болни за хоспитализация и след хоспитализация от района на обхват и за 
транспортирането на консултанти, осъществяващи консултации в Спешна медицинска 
помощ гр.Пловдив. Необходимостта от линейката е и за транспортиране на болни в 
болница от по-високо ниво на компетентност.   

 От своя страна, Министерството на здравеопазването, със своя заповед до ЦСМП – гр. 

Монтана, нарежда да бъде предоставена такава линейка, ведно с оборудването към нея 

на Община Първомай. Със Заповед № РД-01-45/04.05.2020 г. и Заповед с № РД-01-

46/04.05.2020 г. ЦСМП-гр. Монтана, представлявано от директора си, предоставя 

безвъзмездно на Община Първомай, следните движими вещи, частна държавна 

собственост: 

- Автомобил марка Ситроен, модел „Джъмпер“, с рег. №: М2469ВА, рама № 

VF7YBBMVB11627053;

- ЕКГ „ФУКУДА“ комплект; 

- Транспортен вентилатор; 

- Дефибрилатор „HEART STRAT XL“ 

Предоставените движими вещи са регистрирани и заприходени в балансовата 

стойност към бюджета на Община Първомай, под следната спецификация: 



- АВТОМОБИЛ, марка/модел: Ситроен „Джъмпер“, с рег.№ М 2469 ВА, рама № 

VF7YBBMVB11627053, двигател № 10TRJ20304720, цвят: бял/оранжев, с 

балансова стойност - 7 846, 26 лв. 

-  МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА:  

1) ЕКГ „ФУКУДА“ комплект, с балансова стойност 630,00 лв.; 

2) Транспортен вентилатор, с балансова стойност 169,08 лв. и сериен номер: SL510 

(E) 0901094;

3) Дефибрилатор „HEART STRAT XL“, с балансова стойност: 274,08 лв. и сериен 

номер: US00570430. 

Предвид създалата се епидемиологична обстановка и необходимостта от защита на 

особено важни обществени интереси и за осигуряването на живота и здравето на 

гражданите на територията на Община Първомай, на основание чл.60, ал.1 и ал. 2 от 

Административно-процесуалния кодекс (АПК), предлагам на Общински съвет да 

допусне предварително изпълнение на настоящото решение. В подкрепа на горното е и 

обстоятелството, че законоустановеният 30-дневен срок за регистрация в КАТ изтича на 

29.05.2020 г. 

Предвид изложената по-горе фактическа обстановка и поради отпадане на 
необходимостта от ползване на горната движима вещ от Община Първомай и това, че 
„МБАЛ-Първомай” ЕООД, по силата на Заповед № РД-20-3/18.07.2000 г., издадена от 
министъра на здравеопазването, е с едноличен собственик на капитала /принципал/ - 
Община Първомай, Ви предлагам  следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с чл. 43, ал. 5 и ал. 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество и чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Административно-

процесуален кодекс, Общински съвет на Община Първомай:  

1. Дава съгласие да бъдат прехвърлени безвъзмездно на директора на „МБАЛ-

Първомай“ ЕООД, следните движими вещи: 

- АВТОМОБИЛ, марка/модел: Ситроен „Джъмпер“, с рег.№ М 2469 ВА, рама № 

VF7YBBMVB11627053, двигател № 10TRJ20304720, цвят: бял/оранжев; брой 

места 2+1, Свидетелство за регистрация № 003668696; с балансова стойност 7 846, 

26 лв. 

- МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА:  

1) ЕКГ „ФУКУДА“ комплект, с балансова стойност 630,00 лв.; 

2) Транспортен вентилатор, с балансова стойност 169,08 лв. и сериен номер: SL510 

(E) 0901094;

3) Дефибрилатор „HEART STRAT XL“, с балансова стойност: 274,08 лв. и сериен 

номер: US00570430. 

2. Поддържането и ремонтът на описаните по-горе движими вещи да се извършва от 

директора на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД, като необходимите средства да се предвиждат 

ежегодно по бюджета му. 



3. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл.60, 

ал.1 и ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс (АПК). На основание чл.60, ал.5 

от АПК настоящото разпореждане за предварително изпълнение, може да се обжалва 

чрез кмета на Община Първомай  пред АС Пловдив  в тридневен срок от съобщаването 

му. 

4. Възлага на кмета на община Първомай да приедприеме последващи действия за 

възлагане на управлението на описаните в т. 1 движими вещи. 

Мотиви: Необходимостта от специализиран транспорт – оборудвана линейка се 

налага и поради голямата натовареност на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД и това, че 

към този момент, транспортният парк е морално остарял, амортизиран и 

неотговарящ на съвременните изисквания. Целта е да се подобри и достъпа на 

нуждаещите се до лечебното заведение.  

Приложения:

1. Заповед № РД -01-45/04.05.2020 г. на директора на ЦСМП – гр. Монтана, 

2. Заповед № РД -01-46/04.05.2020 г. на директора на ЦСМП – гр. Монтана, 

3. Свидетелство за регистрация № 003668696 

4. Приемо-предавателен протокол от 05.05.2020г. на основание Заповед № РД -01-

45/04.05.2020г. на директора на ЦСМП – гр. Монтана 

5. Акт № 1/04.05.2020г. към Заповед № РД - 01-45/04.05.2020г. за въвеждане в 

експлоатация на дълготрайни материални активи (МПС), ведно с Аналитична 

оборотна ведомост за синтетична сметка, мемориален ордер № 1/за месец 5/2020г.; 

6. Приемо-предавателен протокол от 05.05.2020г. на основание Заповед № РД -01-

46/04.05.2020г. на директора на ЦСМП – гр. Монтана. 

7. Акт № 2/04.05.2020г. и Акт № 3/04.05.2020г. към Заповед № РД - 01-46/04.05.2020г. 

за въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи (оборудване), 

ведно с 3бр. Аналитични оборотни ведомости за синтетична сметка, мемориален 

ордер № 1/за месец 5/2020г.; 

ВНОСИТЕЛ: 

НИКОЛАЙ МИТКОВ

Кмет на Община Първомай


