
ОТЧЕТ 
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

ПРЕЗ МАНДАТ 2015-2019 ГОДИНА 



Уважаеми съграждани, 
На мен, като новоизбран кмет на община Първомай, се падна честта да направя 

отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Първомай през мандат 2015-
2019 година.

1. Постигнати резултати в областта на благоустрояване и поддръжка на 
инфраструктурата и сгради общинска собственост. 

През периода бяха извършени следните дейности: 
1.1. Подобряване качеството на живот чрез развитие на инженерна техническа 
инфраструктура. 

1.1.1 Подобряване качеството и ефективността на ВиК инфраструктурата в Общината. 
Постигнати резултати: 
 Изпълнена канализационна мрежа в стопански двор гр. Първомай с дължина 630 

метра. 
 Изпълнен обект „Допълнително водоснабдяване с. Буково“, с реализацията на който 

се     осигурява необходимото количество вода за питейно-битово водоснабдяване на 
жителите на селото. Обектът е на стойност 1137239 лева. С реализацията на този 
обект се решава проблема на   селото, където до момента е имало ограничение в 
захранването с питейна вода. 

 „Водоснабдяване и канализация" EООД, гр. Пловдив започна изпълнение на проект 
по процедура „Изграждане на ВиК инфраструктура“ в населени места от област 
Пловдив. За Община Първомай е предвидено изграждане на водопровод в с. 
Поройна като са проведени предварителни проучвания със сондажни кладенци, 
взети са проби, установен е дебита и характеристиките на водата, които са 
положителни. Водоизточникът се намира в общински терен, което дава право да 
започне проектиране на обособена помпена станция и проектиране на 
водопреносната мрежа с ВиК Пловдив. 

 През изминалият мандат е одобрен проект „Подмяна на съществуващи довеждащи 
водопроводи ВС „Първомай-Градина”, който предстои да бъде реализиран. 

 Разработена  и одобрена е проектна документация за подмяна на централен 
водопровод от разклона ул. Княз Борис I към ул. Стефан Стамболов до 
кръстовището с ул. Малина (Булконс). 

1.1.2. Развитие на екологичното и съвременно третиране на  отпадъците. 
Постигнати резултати: 
 Дадено е съгласие Община Първомай, като член на Регионално сдружение за 

управление на отпадъци да кандидатства по приоритетна ос 2 на Оперативна програма 
„Околна среда 2014-2020 г.”, процедура № BG16M1OP002-2.006 „Втора комбинирана 
процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за 
предварително третиране на битови отпадъци“ с едно общо проектно предложение за 
Регионално сдружение за управление на отпадъци за общините Асеновград, Лъки, 
Първомай, Садово и Куклен. Проектът в момента се изпълнява. 

1.1.3. Подобряване на транспортната свързаност в Общината. 
 Извършен основен ремонт/реконструкция по трасето на общински път Първомай – с. 

Бяла река с дължина 787 метра; 
 Изпълнен основен ремонт/реконструкция на главната улица в с. Буково-улица 

«Първа» с дължина 650 м; 
 Изпълнява се проект „Рехабилитация и реконструкция на общински път PDV 1217 /I-8, 

Поповица – Бяла река/ Първомай, кв. Дебър – Брягово – Искра - / PDV 3219/, в участъка от 
път Републикански път I-8 (Поповица – Бяла река) до с. Брягово“ финансиран по договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 16/07/2/0/00560 от 10.11.2017 г. по 



ПРСР 2014 -2020 година, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони НА стойност 6 505 200,00 лв.; 
 Подобряването на състоянието на уличната мрежа се състоеше в направа на 

локални ремонтни работи - изкърпвания по общинските пътища в населените места на 
общината, както и свързаната с новата организация на автомобилното движение в 
гр.Първомай подмяна на вертикалната сигнализация от пътни знаци. 

1.1.4. Подобряване на състоянието на сгради, публична собственост, и такива с 
обществено значение. 

Постигнати резултати: 
 Отпусната бе безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Региони в 

разтеж” 2014-2020г. по Проект BG16RFOP001-3.002-0020 „Подобряване на 
материално-техническата база на Професионална гимназия по селско стопанство – 
гр. Първомай с цел повишаване качеството на образователната среда“. Във връзка с 
изпълнението му са проведени обществени поръчки по реда на ЗОП и са изпълнение 
ред дейности, които са допринесли  за подобряване на материално-техническата 
база на сградата на професионалната гимназия, а именно: доставка на ученическо 
обзавеждане, доставка и монтаж на компютърна и аудио-озвучителна техника. На 
24.08.2017г. е  сключен договор с избран изпълнител с предмет „Инженеринг – 
проектиране, строителство за основно обновяване на материалната база на „ПГСС 
Васил Левски“, гр. Първомай и осъществяване на авторски надзор“. 

 Изпълни се проект „Повишаване енергийната ефективност на сградата на 
„Медицински център – Първомай”, финансиран по договор № 91 от 04. 09. 2019 от 
Национален доверителен екофонд на стойност 407 600 лв. 

1.2. Текущи ремонти: 
- Общинска администрация Първомай; 
- кметства в Общината; 
- детски заведения; 
- читалище Първомай 
- учебни заведения; 
- стадиони; 
- улична мрежа в Общината; 
- общинска пътна мрежа; 
- здравни кабинети; 
- сградите на Домашен социален патронаж; 
- гробищни паркове. 

1.3.  Изграждане на нови автоспирки; 

2. Постигнати резултати в областта на екология и опазване на околната среда;  
В областта на екологията и опазване на околната среда бяха реализирани следните 
дейности: 

2.1. С Решение № 393, прието на 14.07.2010 г. по Протокол № 45, Общински съвет гр. 
Първомай дава съгласие Община Първомай да участва в създаване на регионално 
сдружение със седалище в Асеновград, където е предвидено изграждане на регионално 
депо за ТБО. 
На 06.08.2010г. е създадено Регионалното сдружение за управление на отпадъците, а 
считано от 10.10.2013 г. започва да действа „Регионален център за обезвреждане на 
твърди битови отпадъци на общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки”.

2.2. За закриване на общинското депо за ТБО е изготвен проект „Рекултивация и 
закриване на старо общинско депо в землището на кв. Дебър, Община Първомай”. 
Съгласно решение на Управителния съвет на ПУДООС / Протокол №1 / от 26.02.2015г. 
проекта на Община Първомай е прехвърлен от Основния списък в Резервен списък за 
финансиране по Оперативна програма околна среда 2007-2013г..



2.3. Община Първомай има Наредба за придобиване, притежаване, отглеждане на 
кучета-домашни любимци и овладяване популацията на безстопанствените кучета и 
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на 
Община Първомай. 

Всяка година на територията на Община Първомай се извършва улов, обработка на 
безстопанствени кучета /ваксинация, кастрация, обезпаразитяване и маркиране/ и 
връщането им по местата на залавяне. Улова, обработката и връщането на 
безстопанствените кучета се извършва от ОП ”ЗООВЕТЕРИНАРЕН КОМПЛЕКС”- Пловдив. 
Предстои подновяване на договора, който е със срок до 31.12.2019 г. 

2.4. Община Първомай организира и прилага система за разделно събиране на 
отпадъци: 

      - отпадъци от опаковки 
Община Първомай работи с фирма „Екоколект” АД и има сключен договор за развиване 

на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки с организацията по 
оползотворяване. Предстои увеличаване на броя на съдовете за разделно събиране, които 
ще получим от фирмата. 

- излязло от употреба електрическо и електронно оборудване  / ИУЕЕО / 
В периода 2015г. - 2019г. Община Първомай работи с „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ”АД. 
- негодни за употреба батерии и акумулатори 
Договор с организацията по оползотворяване „РЕКОБАТ” АД. Договора е сключен на 

10.05.2014г. 
- излезли от употреба моторни превозни средства / ИУМПС / 
Община Първомай има сключен договор за организиране на дейности по събиране, 

съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС и по повторна употреба, рециклиране и /или 
оползотворяване на отпадъците от МПС на територията на общината с организацията по 
оползотворяване  
„БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД. Договора е сключен на 08.06.2015г. 

- оползотворяване на отработени масла 
Община Първомай има сключен договор за създаване на система за разделно 

събиране и оползотворяване на отработени масла с организацията по оползотворяване 
„ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” АД. Договора е сключен на 24.04.2014 г. 

Дейности в изпълнение на чл. 19, ал.3, т.9 и т.11 от Закона за управление на 
отпадъците.

С цел изпълнение на задълженията, произтичащи от чл. 19, ал.3, т.9 и т.11 от Закона 
за управление на отпадъците, Община Първомай има сключен договор с „Анес-96” ООД и 
правоприемник „Рецитрейд България” ЕООД за осигуряване на площадка за предаване на 
разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. опасни отпадъци  и др. отпадъци. 
Договора е сключен на 24.10.2014г. 

- излезли от употреба гуми 
Община Първомай има сключен договор за въвеждане на система за разделно 

събиране на ИУГ.

2.5. Дейности в изпълнение на чл. 19, ал.3, т.11 от Закона за управление на отпадъците  
С цел изпълнение на задълженията, произтичащи от чл. 19, ал.3, т.11 от Закона за 

управление на отпадъците, Община Първомай има сключен договор с „ЕКО МЕТАЛ” ЕООД 
за осигуряване на площадка за предаване на разделно събрани отпадъци от 
домакинствата, в т.ч. отпадъци от черни и цветни метали с битов характер и др. отпадъци. 
Договора е сключен на 20.11.2014 г.

2.6. Приета бе Програма за опазване на околната среда на община Първомай за 
периода 2018 -2020г.



3. Образование 
3.1. Подобрено е качеството на предлаганите образователни услуги в учебните 

заведения. Оборудвани са компютърни кабинети с достъп до интернет. Внедрени са 
интерактивни методи в обучението на учениците. Създадена е благоприятна среда за 
развитие на учениците с цел продължаване на средното им образование в училища на 
територията на Община Първомай. По този начин са ограничени миграционните процеси в 
Общината. Създадени са условия за намаляване броя на преждевременно отпадналите от 
училище; Приложен е комплексен подход за повишаване на образователните постижения и 
намаляване на преждевременно напусналите училище. 

Работи се в посока осигуряване на равен достъп до качествено образование и 
приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи в общината чрез създаване на 
условия за приобщаващо образование в образователните институции: общината 
финансира разкриването в СУ „Проф. д-р Асен Златаров”, град Първомай на кабинет за 
ресурсно подпомагане на децата със специални образователни потребности; осигуряване 
на специализирани пособия и помагала в детските градини за допълнително обучение по 
български език за децата, за които българският език не е майчин. 

Постигнати резултати: 
    В изпълнение на РМС № 373 от 05.07.2017 г. за създаване на Механизъм за 

съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система 
на деца и ученици в задължителна училищна възраст и на Заповед № РД-06-0-322 от 
17.08.2017 г. на началника на РУО-Пловдив, екипът за обхват за район на компетентност в 
Община Първомай оптимизира процесите и алгоритъма за съвместна работа на 
институциите в проследяването на всички незаписани, отпаднали, реинтегрирани, повторно 
и новоотпаднали деца/ученици. Правото на свободно придвижване на родителите, поради 
сезонна и постоянна трудова миграция в чужбина и селища на страната не трябва да е за 
сметка на правота на образование на децата. Действащата информационна система 
подпомага дейността на екипите за обмен на информация между институциите в реално 
време. 

 На основание чл. 256, ал.1, т. 2 от Закона за предучилищно и училищно 
образование, Общинска администрация осигурява и контролира обхвата на подлежащите 
на задължително предучилищно и училищно образование деца и ученици. Създадени са 
системи, организация и  механизми на взаимодействие между участниците в процесите на 
предучилищното и училищното образование за:  

- прием на децата, подлежащи на задължително предучилищно образование две 
години преди постъпването им в първи клас в подготвителни групи в детските градини и 
училища; 

-  прием на децата в първи клас в общинските училища; 
- ежемесечно подаване от директорите на образователните институции на 

информация за отсъствията на децата и на учениците в модул „Отсъствия” на НЕИСПУО, 
идентифициране на случаите на деца/ученици в риск от отпадане, с прилагане на обща и 
допълнителна подкрепа за личностно развитие; със Заповед № РД-15-207/12.04.2017г. на 
Кмета на Община Първомай е създадена организация за реализиране на административно-
наказателна отговорност по чл. 347, ал. 5 и ал.6 от ЗПУО. 

 Създаване на условия чрез стимулиране - финансово и морално подпомагане 
на детската и ученическа общност за участие в училищни, общински, регионални, 
национални и международни конкурси, състезания и олимпиади.  

 Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, чийто майчин 
език не е българският, чрез допълнително обучение по български език по  проекти и 
създаване на условия за равен достъп до образование. 

Доброто партниране на Община Първомай с участниците в образователния процес, 
държавни институции, бизнес, синдикални, работодателски и неправителствени 
организации създава условия за постигане целите на общинската образователна политика 
– осигуряване правото на всяко дете от общината на предучилищно и училищно 



образование, равен достъп до качествено образование, хуманизъм и иновативност на 
образователния процес. 

3.2. Подобрено е качеството на предлаганите услуги и битовите условия в детските 
заведения. Предучилищното образование като процес на възпитание, социализация и 
обучение на децата се осъществява в седем общински детски градини и полудневните 
подготвителни групи в ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Буково и ОУ „Св. св. Кирил Методий”, град 
Първомай, при осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите 
особенности на детето. Образователната среда се обновява съобразно държавните 
стандарти и предписанията на контролните органи. 

Всички детски градини са кадрово и ресурсно обезпечени, създадени са условия за 
цялостно развитие на детската личност и придобиване на компетентности за успешно 
преминаване на детето към училищното образование. Задължителната предучилищна 
подготовка дава равни шансове на децата за вход в училище. В предучилищния сектор се 
формира устойчива ценностна система, според която всички деца независимо от пол, 
религия и място на раждане са равнопоставени. Създават се навици за учене от ранна 
възраст, което е фактор за предотвратяване на отпадането им от училище.  

Санирани са сградите на детски заведения и са подобрени условията в тях. Подобрено 
е качеството на предлаганата услуга. В изпълнение на чл. 256, ал. 1 и ал. 5 от Закона за 
предучилищното и училищното образование задължение на органите за местното 
самоуправление и местната администрация е образователната инфраструктура, 
имуществото на общинските училища и детски градини да съответства на изискванията на 
държавните образователни стандарти, защото е предпоставка за качествено образование. 
През 2017г. в резултат на съвместните усилия на общината и директорите на 
образователните институции, със средства от общинския бюджет, делегираните бюджети, 
дарения и проектно финансиране, продължи процеса на подобряване на енергийната 
ефективност, на реновиране на сградния фонд с прилежащите дворни места на 
общинските детски градини и училища. Извършен е основен ремонт на: част от санитарни 
възли и тротоарна настилка на СУ „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Първомай, класните стаи 
на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Караджалово, физкултурен салон на ОУ „Отец Паисий”, 
с. Искра, ограда и тротоарна настилка на НУ „Христо Ботев”, град Първомай, сградите на 
ДГ „Искра”, с. Искра, ДГ „Пролет”, кв. Дебър и ДГ „Осми март”, град Първомай. Със 
собствени средства ОУ „Христо Ботев”, с. Градина асфалтира двора на училището. 
Изградиха се вътрешни санитарни възли в НУ „Петко Рачев Славейков”, с. Воден. Чрез 
текущи ремонти са изпълнени предписанията на Регионална здравна инспекция-Пловдив 
за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки в ДГ «Марица», град 
Първомай, ДГ „Първи юни”, с. Градина, ДГ «Детелина», с. Дълбок извор, ДГ «Теменуга», с. 
Воден.  

Създадени са добри практики на ангажираност и отговорност на директорите на 
образователните институции по стопанисване, поддържане и обновяване на 
предоставената им  за управление публична общинска собственост. 

3.3. Оптимизирана е училищната мрежа в община Първомай. 

4. Подобряване качеството на живот, чрез подобряване социалните услуги в общината. 

4.1. Развитие на общинската социална мрежа.  
Постигнати резултати: 
 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТД) гр. 

Първомай 
В гр. Първомай по проект BG161PO001/1.1-12/20011-059 „Център за нашите деца” бе 

изграден Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания с капацитет за 
настаняване 14 деца без увреждания. От ноември 2015 г. ЦНСТ – Първомай е разкрит като 
делегирана от държавата дейност по силата на Заповед № РД 01-998/16.06.2015 г. на 



Изпълнителния Директор на Агенция „Социално подпомагане”. През отчетния период 
услугата продължава да се предоставя, като в центъра са настанени деца, лишени от 
родителска грижа, без увреждания. От 01.04.2018г. услугата се предоставя от външен 
изпълнител, съгласно сключен договор РД-13-286/28.12.2017г. между Община Първомай и 
„Соник старт” ООД. 

  Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня (ДСП и ДМК)
Домашен социален патронаж на Община Първомай разполага с три разливни кухни – 2 

в гр. Първомай и 1 в с. Искра. Капацитетът на патронажа е 450, но средната му заетост е 
400 души месечно. Детска млечна кухня разполага с една кухня в гр. Първомай и храни 
средно по 22 деца месечно. Извършеното обновяване на материално-техническата база на 
ДСП, помещаващ се в сградата на Община Първомай, гарантира по-добри условия на труд. 

    Център за обществена подкрепа (ЦОП) услугата се предоставя от външен 
изпълнител.

    Програми за временна заетост (ПВЗ) 
По програмите „Старт в кариерата”, „Помощ за пенсиониране”, „ЗОХТУ”, НП „Активиране на 
неактивни лица”, „Младежка програма заетост”, Регионална програма на Община Първомай 
и проект „Работа” и др.  

      Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) 
Проектите се реализират от Община Първомай като конкретен бенефициент или в 

партньорство с Агенция за социално подпомагане към МТСП и НПО.  
 В областта на социалните дейности са постигнати следните резултати: 
- От заложените 8 вида социални услуги в годишния план за изпълнение на 

Общинската стратегия за развитие на социални услуги в община Първомай /2016-2020 г./ са 
изпълнени 5. Услугите на ЦОП, ЦНСТД и Домашен социален патронаж - ДСП са постоянно 
действащи и финансирани съответно като делегирана от държавата дейности за първите 
две и местна дейност за последната. 

- На територията на общината продължава да съществува Дом за пълнолетни 
хора с физически увреждания, с капацитет 40 човека, който не е включен в годишния план с 
времеви график, но с който броят на услугите става 9. 

През изминалият мандат  приоритетни за общината бяха, както  инвестиционни, така 
и организационни проекти, подпомагащи изграждането на техническата инфраструктура, 
подобряване на образованието и предоставянето на социални услуги в общността. За 
реализиране на тези проекти, финансова подкрепа се получава от Европейските фондове. 
Община Първомай, като община от селските райони, основно използва  възможностите за 
кандидатстване с проектни предложения по допустимите за това Оперативни програми и 
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР – 2014-2020г.). 

Социалните проекти, които община Първомай изпълни през изминалия мандат са: 
1. Споразумение за партньорство между Агенция за социално подпомагане и Община 

Първомай с № BG05-1611-1/24.03.2015г. по проект «Нови възможности за грижа», 
Договор №2014BG05М9OP001-2.2015.001-C0001. Усвоените средства за Община 
Първомай са на стойност: 304 688 лв. 

2. Проект „Интегрирана подкрепа в семейна среда“, договор  № BG05M9OP001-2.002-
0026-C01 от дата 17.09.2015г. Стойност на проекта: 498 739,86 лева 

3. „Приеми ме 2015” 
Община Първомай е партньор по проекта на Агенция за социално подпомагане.  
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., 
Усвоените средства към края на месец октомври 2017г. са на стойност: 238 197,08 
лева 
Проектът е в процес на изпълнение. 

4. Община Първомай e бенефициент по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и 
лица с увреждания – Компонет 2”, Договор BG05M9OP001-2.040-0007-C01. Общата 



стойност на проекта е 223 715.95 лева. Срокът за изпълнение на проекта е 14 
месеца, считано от 02.05.2019 година.   

5. В периода 01.08.2016 г. – 24.10.2016 г., Община Първомай успешно изпълни проект 
„Реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за 
предоставяне на социални услуги „Домашен социален патронаж – Първомай”. 
Съгласно чл. 2 и чл. 7.6 от Договор РД 04-150/01.08.2016г. за съвместна работа, 
общата стойност на проекта е 23 595.00 лв. с ДДС, в т.ч. собствен принос на 
бенефициента – 3217,50 лв. Стойността по Договор за сътрудничество РД 04-
261/03.10.2016г. е 23 301, 41 лв. С изпълнението на дейностите по проект 
„Реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за 
предоставяне на социални услуги „Домашен социален патронаж – Първомай” се 
подобри материалната среда и експлоатационното състояние на „Домашен социален 
патронаж – Първомай”, създадоха се модерни условия за потребителите на 
патронажа и се осигури още по-добър достъп за хора с увреждания до 
предоставяните социални услуги. 

6. Община Първомай e бенефициент по проект „Подновяване и модернизиране на 
кухненското обзавеждане и оборудване на „Домашен социален патронаж” – гр. 
Първомай”, Договор РД04-32/29.05.2019 г., финансиран от Фонд „Социална закрила” 
към Министерство на труда и социалната политика.  
Общата стойност на проекта е 29 960.00 лева, като 26 964.00 лв. от тях са 
финансиране от Фонд „Социална закрила”, а 2 996.00 лева са собствени финансови 
средства на Община Първомай. Основната цел на проекта бe повишаване 
качеството и капацитета на социалната услуга „Домашен социален патронаж” в гр. 
Първомай, чрез модернизация на кухненското обзавеждане и оборудване, а с 
реализацията на проекта „Домашен социален патронаж” гр. Първомай  се превърна в 
една приятна за работа база и благоприятна среда за осъществяване на услугата.  

Проекти за подобряване на образованието: 

1. „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г. „Децата на Първомай 
различни заедно” на стойност 152 781,66 лева; 

2. „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г. „И аз мога …. шанс за 
равен старт на ученици билингви” на стойност 983 904,68 лева; 

3. „Подобряване на материално – техническата база на Професионална гимназия по 
селско стопанство – гр. Първомай с цел повишаване качеството на образователната 
среда“ с източник на финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-
2020 г.; 

4. Разработен бе и проект: „Реконструкция и ремонт на Обединено детско заведение 
„Осми март” и филиал в кв. Любеново, гр. Първомай, област Пловдив”, който очаква 
одобрение за финансиране по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР – 
2014-2020г.). 

Бяха изпълнени социално-икономически проекти на територията на община 
Първомай през 2018 г., финансирани  от други финансови източници, извън тези по 
оперативните програми - МОСВ и ПУДООС – Национална кампания „Чиста околна 
среда – 2018г.”: 

1. Почистване, допълващо озеленяване, зацветяване и възстановяване на общински 
терен, находящ се в кв. 29 УПИ I-Културен дом, с. Православен, община Първомай с 
общ размер на изплатените средства 10 000 лева; 



2. Обичам природата и аз участвам - Кметство с. Драгойново с общ размер на 
изплатените средства 10 000 лева. 

Значими са и проектите: 
1. „Залесяване на неземеделски земи в община Първомай” 

Номер на Договор:  16/223/00272  от 17.04.2013 г. 
Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 
223, със срок на договора: пет години след първата година на залесяване, т.е до края на 
2019 г. 

2.  „Рехабилитация и реконструкция на общински път PDV1217 /І-8, Поповица-Бяла 
река/-Първомай, кв. Дебър-Брягово-Искра-/PDV3219/, в участъка от път 
Републикански път І-8 (Поповица-Бяла река) до с. Брягово”, номер на Договор: 
16/07/2/0/00560 от 10.11.2017 г. с източник на финансиране: Програма за развитие на 
селските райони 2014-2020 г., мярка 7.2 

3. „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи 
инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по ос 
2 на ОПОС 2014-2020 на РСУО – регион Асеновград с източник на финансиране: 
Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г. 

            Община Първомай е партньор по проекта, Бенефициент: Община Асеновград 

4. „Добри практики за осигуряване на заетост” 
             Номер на Договор: BG05M9OP001-4.003-0010-C01 от 21.11.2018 г. 
             Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките      
             ресурси” 2014-2020 г. 

5. През изминалия мандат пенсионерите от община Първомай получиха възможност по 
социален проект да почиват в санаториуми на морето – гр. Несебър и на балкан – гр. 
Рудозем. Там за тях се грижеха лекари и специалисти, които съчетаха лечението с 
почивка. 

5. Култура 
В областта на културата бяха реализирани следните дейности: 

5.1. Утвърждаване и разширяване на Майските културни тържества като средство за 
популяризиране на Община Първомай  в национален мащаб. 
През мандата продължи традиционното провеждане на Майските културни тържества в 
Първомай, които се провеждат без прекъсване от 1972 г. Основната им цел, от самото 
създаване, е да се създадат условия, при които населението и учащите се от общината да 
покажат най- доброто от художествените си състави, работещи в читалището и учебните 
заведения , както и най- доброто от професионалното изкуство. В първите години са една 
седмица, в последствие нарастват на 10 дни, а в последните години са един месец - 
започват на 1 май – Празника на града и общината и завършват на 1 юни – Международния 
ден на детето. От 2015, с възстановяването на тържествената заря-проверка на 2 юни, 
продължителността им вече е 30 дни – своеобразен рекорд като продължителност. 
Общината и Образцово „Народна читалище Св. Св. Кирил и Методий- 1894г. – гр. 
Първомай” са съорганизатори, а централното читалище е домакин на всички прояви през 
годините. 

5.2. Подпомагане изяви на самодейни колективи и изпълнители 
Централно място в програмата на тържествата заема Празникът на художествената 
самодейност с участието на всички читалища, училища и организации от града и общината. 
В последните години, чрез оказване на професионална помощ от Петър Тенев, в 
читалищата на общината се възродиха групи за автентичен фолклор - Брягово, Татарево, 
Бяла река, Искра, Езерово, Караджалово и др. 



5.3. Утвърждаване и все по-широко популяризиране на Празника на тракийската 
народна музика и песен.
През мандата продължи традиционното провеждане на Празника на тракийската народна 
музика и песен. 

5.4. Подпомагане и осъществяване на различни изложби и експозиции
От 2015 година, по инициатива на осем художници от Първомай и с подкрепата на 
Централното читалище се възстанови Секция „Изобразително изкуство”. Горното фоайе на 
читалището се оформи като постоянна изложбена зала за живопис.  

5.5. Кандидатстване по програми за финансиране ремонти на сградния фонд на 
читалищата. 
6. Спорт 
В областта на спорта бяха реализирани следните дейности: 

6.1. Реконструкция на спортни площадки 
     6.2.Осигуряване на финансиране на детския спорт в община Първомай. 
През мандата продължи традицията за финансиране на детския спорт. През годините 
Общината отделяше средно по 80000 лева за субсидиране на дейността им. Общината 
субсидира следните клубове: 

Футболен клуб "Борислав" Първомай; 
Спортен клуб "Атлет" Първомай;  
Спортен карате клуб "Шампион"; 
Спортен клуб "Олимп 2002"; 
Футболен клуб "Марица" с. Градина; 
Футболен клуб "Ботев" - кв. Дебър; 
Футболен клуб "Марица 1951" - кв. Любеново; 
Футболен клуб "Сокол" с. Буково; 
Футболен клуб "Марица" с. Караджалово; 
Футболен  клуб"Зенит-2012"с.Православен; 
Футболен  клуб"Тракия-2012"с.Б.река и с.Езерово; 
Баскетболен клуб Първомай; 
Клуб по водомоторен спорт; 
Дартс клуб ТОТ. 

6.3. Организиране, финансиране и провеждане на общински спортни мероприятия, чрез 
общински спортен календар. През мандата продължи традицията Общината ежегодно да 
приема, организира и финансира общински спортен календар. 

7. Подобряване на административното обслужване в община Първомай
С цел подобряване на административното обслужване в община Първомай бе 

въведена нова информационна система във всички кметства от Общината. Служителите от 
административно обслужване по кметствата имат възможност да вписват електронно 
промените по гражданско състояние на населението, да правят справки, както и да издават 
актове. Осигурени бяха електронни подписи, посредством които имат достъп до 
Национална база данни Население, за изпълнение на служебните им задължения. Бяха 
заснети семейните регистри от 1930 г. до 1977 г., като бяха въведени в НБДН. 
С въвеждането на информационната система „Матеус” за администриране и събиране на 
местни данъци и такса битови отпадъци през 2015 година бе разширен кръга на 
събирачите през системата, като добавихме и служителите от кметствата. Това дава 
възможност да бъдат събирани местни данъци и такси по селата целогодишно като се 
прави актуална справка за задължението. 
От 2015 година в изпълнение на политиката за въвеждане на комплексно административно 
обслужване от администрациите в община Първомай бе направен преглед на 
предоставяните услуги, след което за тези от тях за които Общината престана да изисква 
представяне на документи, които може да добави по служебен път. Това улеснява 
гражданите и им спестява средства. 



Местните данъци и такси към Първомай вече могат да се плащат много лесно и бързо в 
касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ. Плащането се извършва само със 
съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ-а на фирмите. 
Плащането през интернет системата ИПЕЙ  - https://www.epay.bg/v3main/front
Интернет плащането става след регистрация в сайта ИПЕЙ и следване на всички 
указателни стъпки в него. Регистрацията в ИПЕЙ е еднократна. След като се регистрира 
веднъж, собственикът на регистрацията я има винаги. ИПЕЙ има версия и на английски 
език, така че може да се ползват без проблем от чужденци. (през него всеки човек ще може 
да влиза директно от сайта на Първомай и да използва регистрацията си в ИПЕЙ за 
плащане) 
Плащане в касите на ИЗИПЕЙ  - http://www.easypay.bg/?p=offices_list
Тук се отваря списъкът с всички офиси на ИЗИПЕЙ в България с точния адрес и работното 
време на касите. Списъкът се актуализира непрекъснато. По новия начин гражданите 
плащат, без да носят печатните съобщения, ако те са забравени или изгубени. Не е нужно 
да попълват каквито и да са документи или да звънят в общината и да търсят 
предварителна информация кой колко дължи. Информацията за целия данък излиза 
веднага след съобщаване на ЕГН-то или БУЛСТАТ и може да се плаща веднага. Тя е 
винаги актуална, защото се работи в реално време. Плащанията също се отразяват 
веднага в общината. Така не може да се допусне и двойно плащане на данъка. 
Електронните плащания подпомагат и шофьорите. Всеки един автомобил с регистрация в 
община Първомай да мине на годишен технически преглед веднага, след като данъците му 
бъдат заплатени автоматично.Новата услуга чрез автоматично разплащане на данъците 
улеснява неимоверно хората. Тя е в полза най-вече на живеещите извън общината (някъде 
в България или чужбина) и им пести време, нерви и пари. Повишава и събираемостта от 
местните приходи. Онлайн плащането към момента е възможно най-евтиният и лек начин 
за плащане на данъци към българските общини. 

8. Здравеопазване 
8.1. Запазване и повишаване качеството на услугите в здравеопазването; 
8.2. Подобряване качеството на живот, чрез подобряване достъпа до съвременно и 
качествено здравеопазване. 

Инвестиране в здравна инфраструктура 
Постигнати резултати:  
 Доболничната и болничната медицинска помощ на територията на община 

Първомай се осъществява основно посредством две дружества със 100% общинско 
участие - “МБАЛ-Първомай“ ЕООД  и „Медицински център І-Първомай” ЕООД. На 
територията на общината функционира и един частен медицински център. 

 Във връзка с реализиране на проект на Министерство на здравеопазването, 
определен за бенефициент по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., 
Общински съвет гр. Първомай е взел Решение №147 от 25.11.2016 г. по протокол №16, в 
резултат на което е сключен Договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване за 
срок от 10 години на недвижим имот в полза на държавата за нуждите на Министерство на 
здравеопазването (МЗ) от 20.12.2017г. между  “МБАЛ-Първомай“ ЕООД  и „Медицински 
център І-Първомай” ЕООД и МЗ. Вещното право е учредено за изграждане на нова сграда - 
Филиал за спешна медицинска помощ в гр. Първомай (ФСМП). 

 “МБАЛ-Първомай“ ЕООД  е направило инвестиции, чрез закупуването на 
медицинска апаратура (дълготрайни активи), а именно: Холтер, ЕКГ 3 канален – 3бр., 
фетален монитор, Рентген за скенер, Центрофуга, сушилни, гладачна машина, пералня, 
климатици – 6 бр., програмни продукти. 

 МБАЛ-Първомай“ ЕООД и „Медицински център І-Първомай” ЕООД са 
кандидатствали за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Националния 
доверителен Екофонд с проектно предложение за Повишаване на енергийната 
ефективност на сградите. Същото е одобрено и е в процес на изпълнение.   

Създаване и популяризиране на превантивни мероприятия.



Постигнати резултати: 
 На територията на Община Първомай има регистрирана структура на БМЧК и 

през следващата година нашите усилия ще бъдат насочени към привличане на нови 
доброволци в БМЧК и развиване интересни и нови дейности в помощ на Червения кръст и 
създаване на нови младежки клубове, в които да се осъществява здравна просвета, 
насочена за профилактика на СПИН и наркомании. През отчетния период много младежи и 
девойки се включиха активно в анти-спин кампанията и кампаниите против дрогата. С цел 
популяризиране на дейността на младежкия червен кръст при провеждане на организирани 
от община Първомай ежегодни велопоходи до с. Брягово, бяха демонстрирани техники и 
практически умения за оказване на първа помощ. 

 Съвместно с БЧК, община Първомай участва в изпълнението на европейски 
проект по Оперативна програма „Храни и/или основно материално подпомагане” за 
подпомагане на социално-слабо население. 

9. Туризъм 
В областта на туризма бяха постигнати следните резултати:

Общината насочи вниманието си, чрез популяризиране на потенциалните 
възможности като съхранена природна среда, богато културно–историческо наследство, 
съхранени традиции, културен живот, археология и др. да провокира интереса на 
инвеститорите. Напредналите археологически разкопки, наличието на термални минерални 
извори, възможностите за развитие на Еко туризъм провокират в последно време и 
интересът към разкриването на къщи за гости и в с. Драгойново, но засега няма 
регистриран обект, а само индикации за това. 

През последните години развитие получи и Бизнес туризма. Бяха организирани 
няколко бизнес форума и срещи, в резултат на които Общината бе посетена не само от 
български предприемачи, но и от бизнес делегации от Турция, Гърция, Беларус, Китай, 
Виетнам и др. На форумите бяха организирани изложби като „Произведено в Първомай“, 
„Произведено в регион Тракия” и други мероприятия свързани с културата и обичаите в 
Общината и региона. Благодарение на създаденото сътрудничество в областта на бизнеса, 
културата, спорта и др., наши бизнес делегации на няколко пъти посещават Турция, 
Гърция, Беларус, наши певчески и танцови самодейни колективи изнесоха концерти в 
Сърбия, Одрин, Черна гора и др. места. 

Община Първомай е един от спомоществователите за археологическите разкопки на 
връх „Драгойна”. Тракийската крепост на връх „Драгойна” е добре позната на българската и 
международна научна общност, но все още слабо позната сред масовата публика. 
Мащабите на разкопките вече привличат специализирани туристи, които ги посещават  и се 
наслаждават на природните дадености на района. Амбицията на Общината е през изтеклия 
и следващ програмен период тази част  на Общината да стане привлекателна туристическа 
дестинация. Това съвпадна с амбициите на членовете на  Управителния съвет на 
Сдружение с нестопанска цел „Траки – Първомай“ с основна дейност планински пешеходен 
туризъм. Подпомагано от общината дружеството изпълнява не само една наситена с 
мероприятия програма, но неговите членове рекламират красотата на природните 
дадености на нашата община и поддържат направената от тях маркировка на три планинки 
пътеки - От Буково до Лъва, до Жълтата пещера, и Археологическите разкопки. Богат 
снимков материал и подробно описание на пътеките предоставени от Сребрин Сребрев са 
изпратени до множество институции и фирми имащи отношение към проектирането и 
изграждането на екопътеки  с надеждата да помогнат за изготвяне на проекто предложение 
за включване в някоя програма финансирана с европейски средства. Трите пътеки наред с 
някои мероприятия станали традиция като: Празник на града, Майски културни тържества, 
Творческа среща на групи и изпълнители на тракийска народна музика в с. Дълбок извор, 
Празник на тракийската народна музика и песен, Празник на виното, също са включени в 
Националния регистър на туристическите атракции. Фестивалът „Угар“ четвърта година 
събира хората, носещи българското в сърцата си под връх Драгойна. Сдружение „Ангел 
войвода“ организира събитието, а Община Първомай е партньор. В програмата вземат 



участие оркестри, формации, танцови състави и групи за песенен фолклор от различни 
читалища, нестинари и др. 

На база на гореизложеното можем да направим извода, че голяма част от мерките за 
постигане на специфичните цели и приоритетите от Програмата на кмета за мандат 2015 - 
2019 г. са изпълнени  успешно. 

Отчетният период се характеризира с реализирани значителен брой дейности за 
подобряване условията, качеството на живот на населението на общината, както и 
селищната среда.  

Пред Община Първомай като бъдещи ангажименти стоят поддържането и 
обновяването на общинската транспортна инфраструктура, уличната мрежа, подобряване 
управлението на отпадъците, повишаване на енергийната ефективност. Осигуряване на 
финансови ресурси за развитието на техническата инфраструктура е сериозно 
предизвикателство пред администрацията, предвид на нейната значимост за интегрираното 
социално-икономическо развитие и привличането на нови инвеститори в града и общината. 

НИКОЛАЙ МИТКОВ 
Кмет на община Първомай 


