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ДО 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  

НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

 

ОТ НИКОЛАЙ МИТКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

 

  ОТНОСНО:  Избор на представител на Община Първомай за участие в комисията 

за изработване на областна здравна карта за област Пловдив. 

 

УВАЖАЕМИ  Г- Н  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В Общинска администрация Първомай е постъпило писмо с вх. №04-12-

3/04.05.2022г. от Министъра на здравеопазването, в което е посочено, че е необходимо 

Общински съвет и кмета на общината да определят един представител на община 

Първомай за участие в комисията за изработване на областна здравна карта за област 

Пловдив. Информацията за определения представител следва да бъде изпратена в 

Министерство на здравеопазването в срок до 20.05.2022г. с цел сформиране на комисия със 

заповед на Министъра на здравеопазването.  

Съгласно чл.29 от Закона за лечебните заведения, Националната здравна карта се 

изработва въз основа на областни здравни карти, за която се назначава комисия. Тази карта 

се изработва съобразно потребностите на населението от достъпна извън болнична и 

болнична медицинска помощ, които се определят и планират на териториален принцип 

чрез националната здравна карта, посредством която се осъществява национална здравна 

политика. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23, чл.17, ал.1, т.4  от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.29, ал.4 от Закона 

за лечебните заведения предлагам на Общинския съвет на община Първомай да вземе 

следното 

 

РЕШЕНИЕ : 

 

1.  Определя д-р Румяна Димитрова Бойлова, управител на „МБАЛ – Първомай” 

ЕООД град Първомай, като представител на община Първомай за участие в комисията за 

изработване на областна здравна карта за област Пловдив. 
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 Мотиви: Във връзка с постъпило в Общинска администрация Първомай Писмо вх. 

№04-12-3/04.05.2022г. от Министъра на здравеопазването и в изпълнение на чл.29, ал.3 и 

ал.4 от Закона за лечебните заведения.  

 

Приложение: Писмо вх. №04-12-3/04.05.2022г. от Министъра на здравеопазването. 

 

 

 

 

 

 

Вносител: 

НИКОЛАЙ  МИТКОВ 

Кмет на Община Първомай 

 

 

 

 

 

 

 


