
Р А З Я С Н Е Н И Е 

1. За какво точно ще се разходват средствата от 3 млн.лв. ? 

Отговор: За реконструкция, оборудване и модернизация на медицинско заведение  по 

проект и за инфраструктурни обекти. 

2. Под каква форма ще работи това медицинско заведение( ще бъде общинска структура 
или ще бъде дружество с общинска собственост) ? 

Отговор: Общинско предприятие с общинска собственост с назначен управител. 

3. На каква издръжка ще бъде бъдещото медицинско заведени(кой ще плаща разходите 
след откриването му) ? 

Отговор: Ще има определен бюджет, част от общинския бюджет, като ще работи и със 

здравната каса. 

4. До каква степен ще бъде зависимо дружеството от лицензионна дейност( ще бъдат ли 

необходими лицензи и какво ще стане ако не бъдат получени) ? 

Отговор: Пред здравната каса е защитен лиценз на етап технически проект. 

5. Бъдещото здравно заведение ще сключва ли Договор с НЗОК ? 

Отговор:  Да 

6. Каква се очаква да бъде бъдещата перспектива с откриването на такова заведение и 

реално на чия издръжка ще бъде . Реалната картина в България е да фалират болници, 

защото държавните и общински структури нямат правото да отказват помощ и така трупат 

дългове. Предвижда ли се спешна помощ ? 

Отговор: Населението на общината е състаряващо се и ще има нужда от такава услуга. 

Най-близките болници са на разстояние от 30 км. от града. Спешната помощ за в бъдеще 
ще е в отделна сграда, в съседство на тази, която се предвижда да се реконструира по 

настоящата процедура. 

7. Има ли изготвен някакъв проект в тази връзка и можем ли да имаме достъп до него ? 

Отговор: Към настоящия момент има изготвен проект, но достъп до него може да има 

само на снимки, на които се предвижда как ще изглежда сградата в бъдеще след 

реконструкцията. Достъп до строително монтажни работи и чертежи на този етап не може 

да се укаже, понеже предстои обявяване на обществена поръчка за строителство след 

осигуряване на финансов ресурс по настоящата процедура за избор на кредитна 

институция.  


