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ДО 

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 първо 

полугодие на 2022 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 януари  - юни 2022г. 

 

Решенията, които са били в процедура по изпълнение към 30.06.2022 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 № 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 
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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 . 

   3.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".-   изпълнено  

4.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“  - одобрени, изпълнено. 

 5.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.- изпълнено 

     6.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.- 

изпълнено в основната си част,очаква се окончателното изграждане на барелефа. 

      

 

 

За първото полугодие на 2022г. бяха проведени 6 редовни заседания   на Общински съвет – 

Първомай. Бяха приети общо 59 решения, с номера от   № 251 до № 309. 

Решенията за първото полугодие са приети, както следва: 

 с Протокол № 29/27.01.2022 г. -   7 решения; 

 с Протокол № 30/24.02.2022 г .-  10 решения; 

 с Протокол № 31/30.03.2022 г. -  14 решения; 

 с Протокол № 32/14.04.2022 г. -    7 решения; 

 с Протокол № 33/19.05.2022 г. -  13 решения; 

 с Протокол № 34/16.06.2022 г. -    8 решения; 

 

От тях са изпълнени 59 решения, като 1 решение е върнато за преразглеждане от Областна 

администрация.   

    

  

 

 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 първо полугодие на 

2022 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. 
 


