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ДО  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  

НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

 

ДОКЛАДНА  

 

от НИКОЛАЙ МИТКОВ – КМЕТ на ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

 

 

ОТНОСНО: Освобождаване на д-р Румяна Бойлова като прокурист на 

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – ПЪРВОМАЙ” ЕООД. 

 

            УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

         УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

           

С Решение №226, прието на 28.10.2021 год. по протокол №26, Общински съвет 

Първомай, в качеството си на орган упражняващ правата на едноличния собственик на 

капитала, избра д-р Румяна Бойлова за прокурист на „Медицински център I - Първомай” 

ЕООД, която работа същата изпълняваше до края на месец октомври 2022 година, когато с 

Решение №352, прието на 31.10.2022 год. по протокол №39, Общински съвет Първомай 

избра д-р Елена Коларова за управител на дружеството за срок до провеждане на конкурс за 

възлагане управлението на лечебното заведение. 

В Община Първомай постъпи Заявление вх.№94-00-153/17.01.2023г. от д-р Румяна 

Бойлова, с което същата изразява желание за освобождаването й като прокурист на 

„Медицински център I - Първомай” ЕООД,  тъй като с избора и вписването на 

новоизбрания управител на дружеството, тя е преустановила изпълнението на функциите и 

задълженията на прокурист на дружеството, поради отпадналата необходимост от това.  

Гореизложеното налага Общинският съвет в качеството си на принципал на 

дружеството да вземе решение, с което да освободи д-р Румяна Бойлова като прокурист на 

лечебното заведение, което обстоятелство трябва да бъде вписано по партидата на 

дружеството в Търговския регистър и регистъра за юридическите лица с нестопанска цел 

към Агенция по вписванията. 

Ето защо и основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.25, ал.1 и чл.147, ал.2 от 

Търговския закон и чл.20, т.25 от Наредбата за  условията и реда за учредяване и 

упражняване правата на община Първомай в публични предприятия и търговски дружества 
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с общинско участие в капитала, предлагам на Общинския съвет на община Първомай, да 

разгледа, обсъди и да приеме следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Освобождава и оттегля упълномощаването на прокуриста на  „Медицински център 

І –Първомай” ЕООД, ЕИК 115515822  -  д-р Румяна Димитрова Бойлова. 

 2. Възлага на кмета на Община Първомай да прекрати сключения договор за прокура. 

3. Възлага на управителя на дружеството да предприеме в законоустановения срок 

необходимите действия за вписване на промените съгласно настоящето решение по 

партидата на дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел към Агенция по вписванията, включително да преупълномощава трети 

лица. 

 

Приложение: Заявление вх.№94-00-153/17.01.2023г. от д-р Румяна Бойлова. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

НИКОЛАЙ МИТКОВ 

Кмет на община Първомай 

 


