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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ПЪРВОМАЙ 

 

 

О Т Ч Е Т 

 
ОТ 

 

НИКОЛАЙ МИТКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

 

 

    ОТНОСНО:  Изпълнение решенията на Общинския съвет на община Първомай,  за второ 

полугодие на 2021 година. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Съгласно чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, кметът на общината организира изпълнението на 

актовете на общинския съвет и внася отчет за изпълнението им два пъти годишно. С 

настоящето Ви представям отчета за периода юли - декември 2021г. 

 

Решенията, които са били в процедура по изпълнение към 31.12.2021 г. са, както следва: 

 

1. Решение № 560 от 21.05.2015 г. относно кандидатстване на община Първомай пред 

Министерство на финансите, Министерство на образованието и европейски структурни 

фондове с проектно предложение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за 

изграждане на детска градина в с. Православен, община Първомай - в процес на изпълнение;    

Разполагаме с разработена и одобрена проектна документация с подробни КСС към нея и 

издадено разрешение за строеж. Търси се финансиране. 

  2. Решение № 90 от 22.06.2016 г. относно предоставяне на “Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД  гр. Пловдив за стопанисване, управление и експлоатация на новоизградени В и К 

системи и пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Първомай, реализирани по проект 

проект № DIR-51011116-62-146 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води в гр. Първомай”,  финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 

DIR-51011116-C058 от 05.12.2012 г от Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, 

съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на 

европейската общност по приоритетна ос 1 “Подобряване и развитие инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни води”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
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помощ № BG161PO005/10/1.11/02/16 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни 

и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.” ..- ПРЕДАДЕНА КЪМ В и К.- изпълнено. 

   3. Решение № 254 от 27.10.2017 г. за кандидатстване по Процедура за директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ  № BG16M1OP002-2.006  „Втора комбинирана процедура за 

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително 

третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 

2014-2020 г.”, подписан е с министъра на околната среда и водите договора за изграждане на  

компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в 

ръководените от тях общини. Общият размер на инвестицията е близо 13,2 млн. лв. Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020“ осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 9,8 

млн. лв. Съфинансирането ще бъде 3 409 875.58,  в т. ч. съфинансиране от партньорите общини 

Асеновград, Садово, Първомай, Куклен и Лъки в размер на 1 234 290.72 лв. и 2 175 584.86 лв. 

възстановим ДДС. Компостиращата инсталация е с капацитет 12 000 тона годишно, а 

съоръжението за предварително третиране с капацитет до 22 500 тона годишно. Инсталациите 

ще обслужват 104 000 жители. Срокът за изпълнение на проекта е 20 месеца. Имаме сключен 

договор с Община Асеновград.- в процес на изпълнение . 

4. Решение № 265 от 30.11.2017 г. за Кандидатстване на Община Първомай по Програма за 

развитие на селските райони за период 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с проект: „Изпълнение на 

мерки за енергийна ефективност на сградата на Общинска администрация Първомай“.  – в 

процес на изпълнение. Очакваме да се отвори процедура по прием на   проектни предложения в 

ДФЗ. –изпълнено ,нямаме одобрение. 

  5.Решение № 283 от 31.01.2018 г.  Кандидатстване от община Първомай с проектно 

предложение: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа гр. Първомай, части от улици: 

„ул. Княз Борис“, ул. „Братя Миладинови-юг“ и ул. „Кочо Честеменски“, по под-мярка 7.2 

"Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. -     в процес на 

изпълнение. Изчакваме възможност за финансиране. –в основната си част решението е 

изпълнено.  

   6.Решение № 59 от 30.04.2020 г. по протокол № 7 : Безвъзмездно прехвърляне на 

недвижими имоти, представляващи язовири и водоеми – публична общинска собственост, в 

собственост на държавата.- Областан администрация отказва приемането на язовирите и 

водоемите, –в основната си част решението е изпълнено. 

7.Решение № 77 от 25.06.2020 г. по протокол № 9 : Подготовка на проект за техническа 

помощ за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на Община Първомай като 

партньор на Община Пловдив, за подготовка на ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ и кандидатстване по 

програма „LIFE“, подпрограма „Действия за климата“, Адаптация към изменението на климата, 

Приоритет 3 - "Устойчиво управление на водите в предразположените към засушаване райони 

и управление на крайбрежните ивици и наводненията".- имаме одобрение и чакаме разработка 

на интегрирания проект - в процес на изпълнение  

8. Решение № 78 от 25.06.2020 г. по протокол № 9 : Откриване на социална услуга в 

общността „Център за социална рехабилитация и интеграция“ в гр.Първомай, като делегирана 

от държавата дейност. - в процес на изпълнение.Представено  е в АСП ,като натурален 

показател за 2021-2023г., заявено е за бюджет 2021г.,очакваме финансиране. –изтекъл срок на 

договора , няма разкрита такава услуга . 

9.Решение  № 143 от 28.01.2021 г. за  Осигуряване на финансов ресурс под формата на 

еднократен временен безлихвен заем в размер на 3,5% от стойността на проектното 

предложение, необходимо за одобрение на проект на СНЦ “Местна инициативна група – МИГ 



Първомай 2016” по Процедура BG06RDNP001-19.476 по подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана 

от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), наричана по-

нататък „Подмярка 19.1 в частта на малките пилотни проекти“ - в процес на оценяване от 

управляващ орган. 

10.Решение  № 153 от 25.02.2021 г. Относно, Кандидатстване на Община Първомай пред 

Фонд „Социална закрила” с проектно предложение „Ремонт на помещения, предвидени за 

разкриване на „Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Първомай“ и осигуряване 

на съфинансиране по проекта.- поради неразкриване на услугата , няма финансиране. 

11.Решение  № 178 от 27.05.2021 г. относно, Откриване на процедура за избор на оператор 

на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водни обекти 

-публична общинска собственост, разположени на територията на Община Първомай, 

обл.Пловдив, чрез предоставянето им под наем по реда на § 12, ал.2 от Преходни и 

заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закон за водите.- изпълнено 

12.Решение  № 182 от 24.06.2021 г. относно, Отдаване под наем на част от недвижим имот – 

публична общинска собственост, по реда на чл.14, ал.7 от ЗОС. .- изпълнено 

13.Решение  № 184 от 24.06.2021 г. относно, Продажба чрез публичeн търг на недвижими 

имоти – частна общинска собственост, съставляващи парцели УПИVIII – общински и УПИ IX – 

общински от кв.57 по регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив. .- 

изпълнено 

 

 

 

За ВТОРОТО полугодие на 2021г. бяха проведени 6 редовни заседания  и 1 извънредно 

заседание на Общински съвет – Първомай. Бяха приети общо 64 решения, с номера от   № 187 

до № 250. 

Решенията за първото полугодие са приети, както следва: 

 с Протокол № 22/15.07.2021 г. -     8  решения; 

 с Протокол № 23/26.08.2021 г.-    12 решения; 

 с Протокол № 24/30.09.2021 г.-    13решения; 

 с Протокол № 25/19.10.2021 г.- извънредна.  -   1 решение; 

 с Протокол № 26/28.10.2021 г..  - 14 решения; 

 с Протокол № 27/25.11.2021 г.-      6  решения; 

 с Протокол № 28/21.12.2021 г. -   10  решения; 

 

От тях са изпълнени 60 решения, 3 решения са в процес на изпълнение, а едно решение е 

изменено. 

    

  

В процес на изпълнение са решения, приети от Общински съвет гр. Първомай в 

периода юли - декември 2021 г. :  

 

1. Решение № 236 от 25.11.2021 г.  Относно Кандидатстване на Община Първомай пред 

Фонд „Социална закрила” с проектно предложение „Подновяване на кухненското оборудване 

на „Домашен социален патронаж” – гр. Първомай” и осигуряване на съфинансиране по 

проекта.- одобрени сме, очакваме финансиране. 



2. Решение № 239 от 25.11.2021 г.  Относно Предложение за издигане на паметни плочи с 

барелефи на академик д-р Ташо Ташев и професор архитект Петър Ташев в градинката на 

улично уширение пред УПИ I- наркооп и културен дом, кв.45 по плана на село Дълбок извор. 

3. Решение № 245 от 21.12.2021 г.  Отдаване под наем на част от недвижим имот – 

публична общинскасобственост, по реда на чл.14, ал.7 от ЗОС. 

 

 

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т. 24 от 

ЗМСМА и чл. 44, ал. 1, т. 7 от същия закон, предлагам на Общински съвет гр.Първомай да 

приеме следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

Приема отчета на Кмета на община Първомай за изпълнение на решенията, приети от 

Общински съвет – Първомай, мандат 2019-2023 година, отнасящи се за второ полугодие на 

2021 година. 

 

Мотиви: Предвид разпоредбата на чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, относно периодичен отчет на 

Кмета на общината за изпълнението на решенията на Общински съвет и на основание чл.21, 

ал.2, във връзка с ал.1, т. 24 от ЗМСМА. 

            

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

НИКОЛАЙ МИТКОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 


