
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

    Р Е Ш Е Н И Е № 220 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 19.10.2021 г. по протокол № 25 

ОТНОСНО: Участие на “МБАЛ-Първомай” ЕООД като партньор на Министерство 

на здравеопазването по процедура за директно предоставяне на финансова помощ 

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

2014-2020.  

Предвид изложеното в Докладна вх. № 53-00-714/13.10.2021 г. от д-р Румяна Бойлова – 

управител на “МБАЛ-Първомай” ЕООД и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал.2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 147, ал. 2 

от Търговския закон,  Общинският съвет на община  Първомай  

Р Е Ш И: 

1/ ДАВА съгласие „Многопрофилна болница за активно лечение – Първомай“ 

ЕООД да сключи Споразумение за партньорство с Министерство на здравеопазването в 

качеството му на директен бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG16RFOP001-9.001 “Мерки за справяне с пандемията“ по 

приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ на ОП „Региони в 

растеж“ 2014-2020 за финансирането и изпълнението на инвестиционен проект „Промяна 

предназначението на част от помещенията за функцията на изолирани помещения за 

COVID-19“ и упълномощава управителя на общинското лечебно заведение да подпише 

споразумението. 

2/ ПОЕМА ангажимент Община Първомай да съдейства за реализиране на проекта 

в съответствие със своите задължения и компетенции, вкл. и по отношение на гарантиране 

устойчивостта на инвестициите и опазване на обекта, както и задължението при 

необходимост и при недостиг на финансови средства в общинското дружество да осигури 

финансирането и изпълнението на инвестиционния проект. 

3/ Упълномощава кмета на Община Първомай и управителя на „МБАЛ-Първомай“ 

ЕООД да подпишат Декларация за финансова стабилност (Приложение №2 към 

Споразумението). 

 

Мотиви: Към настоящия момент, с оглед поддържане на готовност на Covid-структурата 

на Общинската болница за нови епидемии, лечебното заведение се нуждае от финансови 

средства за строително-монтажни работи за осигуряването на достъп до качествено 

здравно обслужване на населението на територията на община Първомай, което е и 

основен мотив за изготвянето на „Промяна предназначението на част от помещенията за 

функцията на изолирани помещения за COVID-19“.  С проектното финансиране ще бъдат 

осигурени условия за поддържане на готовност в лечебното заведение за болнична помощ 



за посрещане на нови заплахи от пандемично или епидемично разпространение на 

инфекциозни заболявания, в т.ч. и COVID-19. 

 

 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 19 

Гласували:    За – 19 

  Против – няма 

  Въздържали се – няма 

 

 

 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 


