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ДО  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  

НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

 

ДОКЛАДНА  

от 

РАДОСЛАВА СТАВРЕВА  

 ЗАМЕСТНИК -  КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ  

 

Относно: Реализацията на проект по процедура за директно предоставяне на 

финансова помощ BG16RFOP001-9.001 “Мерки за справяне с пандемията“ на ОП „Региони 

в растеж“ 2014-2020  от “МБАЛ-Първомай” ЕООД като партньор на Министерство на 

здравеопазването.  

 

            УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, 

         УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

           

В Общинска администрация гр.Първомай е постъпила Докладна записка вх.№29-00-

3/16.01.2023г. от д-р Румяна Бойлова – управител на „МБАЛ-Първомай” ЕООД и д-р Елена 

Коларова – управител на „Медицински център I - Първомай” ЕООД, относно  Реализацията 

на проект по процедура за директно предоставяне на финансова помощ BG16RFOP001-

9.001 “Мерки за справяне с пандемията“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020  от “МБАЛ-

Първомай” ЕООД като партньор на Министерство на здравеопазването.   

 През пролетта на 2021 г. „МБАЛ-Първомай“ ЕООД е определен за партньор-

бенефициент по  обявената процедура за директно предоставяне на финансова помощ 

BG16RFOP001-9.001 “Мерки за справяне с пандемията“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-

2020 по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“, 

предназначена за финансиране на проектни предложения от общински лечебни заведения 

за обособяване/изграждане на изолирани помещения в болничната инфраструктура за 

лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19. За целта следваше да се изготви и 

представи в Министерство на здравеопазването (МЗ) проектно предложение и 

инвестиционен проект за преустройство на сградния ни фонд и обособяване/изграждане на 

помещения с такива функции и предназначение. В изключително кратък срок със 

съдействието на кмета на общината и експерти от ОбА лечебното заведение е изготвен и 

представен в министерството проектно предложение, съдържащо идеен инвестиционен 

проект за обект „Промяна предназначението на част от помещенията за функцията на 

изолирани помещения за COVID-19 и КСС за извършване на строително–монтажни 

работи(СМР), проектиране, авторски и строителен надзор“ на обща стойност 148 234 лв. 
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Същността на проекта е извършване на преустройство на  помощни помещения (бивши 

рентгенови кабинети) на III-ти етаж от сградата, ползвани от „Медицински център І – 

Първомай” ЕООД, и свързването им с топла връзка с помещения (интензивен сектор и 

болнична стая) от Вътрешно отделение на “МБАЛ-Първомай” ЕООД за обособяването на 

изолиран сектор за лечение и наблюдение на пациенти с  COVID-19.  

          На  27.10.2021 г. общинското лечебно заведение за болнична помощ подписа с МЗ 

партньорско споразумение № РД-13-743 за реализацията на проекта по горепосочената 

процедура за  предоставяне на финансова помощ. През 2022 г. е изготвен работния проект 

за строителните работи, издадено разрешение за строеж (№ 54/26.05.2022 г. на ОбА 

Първомай), проведена обществена поръчка и през м. ноември избран изпълнител за 

строителните работи, които следва да бъдат завършени за срок от 100 дни.  

           Изпълнението на проекта е от голямо значение за общинското здравеопазване, тъй 

като качествено ще подобри условията за лечение и наблюдение на пациенти с  COVID-19 

и условията за работа на целия медицински персонал на двете дружества. Тъй като 

предстои реализацията му, която освен всичко казано дотук обективно ще доведе и до 

промяна в досегашния статут и ползване на преустройваните помещения от дружествата, 

считам за необходимо това да стане със съгласието на  Общински съвет Първомай, като 

принципал на двете общински лечебни заведения. 

            Предвид постъпила Докладна от д-р Румяна Бойлова – управител на „МБАЛ-

Първомай” ЕООД и д-р Елена Коларова – управител на „Медицински център I - Първомай” 

ЕООД, в изпълнение на чл. 64, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на 

Общинския съвет на община Първомай и на основание чл.21, ал.1, т. 23 във връзка с ал.2, 

чл.17, ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 147 от 

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

упражняване правата на Община Първомай в публични предприятия и търговски дружества 

с общинско участие в капитала, предлагам Общинският съвет на община Първомай да 

разгледа и обсъди настоящото предложение и да вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

             

  1. Дава съгласието си „МБАЛ-Първомай“ ЕООД да извърши преустройство в 

сградата на „МБАЛ-ПЪРВОМАЙ“ ЕООД и „Медицински център І – Първомай” ЕООД, 

находящи се на административен адрес ул. „Княз Борис I” № 51 гр. Първомай, обл. 

Пловдив по одобрения проект и издадено Разрешение за строеж № 54/26.05.2022 г. на ОбА 

Първомай за обект „ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ на част от рентгенови кабинети, 

болнична стая и интензивен сектор на трети етаж в централен корпус в “МБАЛ 

ПЪРВОМАЙ“ ЕООД за функция на изолирани помещения КОВИД-19“. 

              2. След завършване на строителството и реализацията на проекта преустроените 

помещения от сградата да се ползват от „МБАЛ-ПЪРВОМАЙ“ ЕООД като обособен 

(изолиран) сектор в болничната инфраструктура за лечение и наблюдение на пациенти с 

COVID-19. 

 

 Мотиви: Във връзка доклад на управителите на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД и 

„Медицински център І – Първомай” ЕООД за започналото изпълнение на проект по 

процедура за директно предоставяне на финансова помощ BG16RFOP001-9.001 “Мерки за 

справяне с пандемията“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020  от “МБАЛ-Първомай” ЕООД 

като партньор на Министерство на здравеопазването по партньорско споразумение № РД-



13-743/27.10.2021 г., с реализацията на който качествено ще се подобрят условията за 

лечение и наблюдение на пациенти с  COVID-19 и условията за работа на  медицинския 

персонал на двете дружества, респ. за уреждане взаимоотношенията на двете дружества по 

ползването на преустроените помещения след завършването на проекта, както и на 

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

администрация 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 

с общинско участие в капитала. 
 

 

Приложение: Докладна записка вх.№29-00-3/16.01.2023г. от д-р Румяна Бойлова – 

управител на „МБАЛ-Първомай” ЕООД и д-р Елена Коларова – управител на „Медицински 

център I - Първомай” ЕООД. 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

РАДОСЛАВА СТАВРЕВА 

Заместник - кмет на община Първомай 

 


