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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГР. ПЪРВОМАЙ 

О Т Ч Е Т 

ОТ 

АНГЕЛ АТАНАСОВ ПАПАЗОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

Относно:  Изпълнение  решенията на Общински съвет  гр.Първомай,  за  второ  полугодие на 2018 
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 в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти 
годишно. С настоящето Ви представям настоящият отчет за периода м. юли 2018г.- м. декември 
2018 г.. 

Решенията, които са били в процедура по изпълнение към 31.12.2018 г. са, както следва: 

1. Решение № 316 от 30.08.2013 г. относно кандидатстване с проект за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в 
селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. за 
“Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Драгойново, Община Първомай” - в 
процес на изпълнение; - има направени части от водопровода. Направени са всички нужни 
съгласувателни документи, за да се  кандидатства. Но тъй като имаше разработени още два 
проекта за с. Татарево и за с. Виница, които бяха с по-голям обем на инвестицията и те 
запълниха финансовата рамка, с която се кандидатстваше. Проекта е готов и изчаква 
одобрение, по различни програми, които очакваме да стартират, например по програмата 
„Селски райони и водопроводи“ или към МФ, или към МРРБ и други източници, които могат 
да финансират такива проекти.   

2. Решение № 333 от 26.09.2013 г. относно кандидатстване с проект за финансиране на обект 
„Водоснабдяване на с. Дълбок извор и с. Поройна” - в процес на изпълнение; Този проект е 
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започнат 2005 г. Той беше за водоснабдяване на с. Дълбок извор и с. Поройна от кладенци, 
които се намират в  гориста местност в землището на с. Дълбок извор. Направена е една част от 
него със сума от централния бюджет, но другата част от проекта стои и чака. Тъй като трябва 
да се направи нов ПУП и ново заснемане, през това време мина поземлената реформа, трябва да 
се направят нови трасета на тези тлъскателни водопроводи от сондите до с.Дълбок извор и пак 
да се търси финансиране. И за този проект ще трябва да се търси финансиране на етапи или на 
по-малки подобекти. 

3. Решение № 386 от 13.02.2014 г. относно разрешение за изработване на проект за 
/Подробен устройствен план/ ПУП – Парцеларен план за обект: „Водоснабдяване група „Искра 
– Брягово, община Първомай – ІІ-ри етап” - в процес на изпълнение; Има подписка, от 
населението на с.Искра за нежеланието им да се кара вода от с.Брягово. Проекта за момента е в 
положение на изчакване.  

4. Решение № 467 от 30.09.2014 г. относно одобряване на задание и издаване на разрешение 
за изработване на проект за /Общ устройствен план/ ОУП на Община Първомай – в процес на 
изпълнение; - имаме подписан договор с фирма и финансиране от МРРБ , в процес на 
изпълнение. 

5. 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, общ. Първомай - в процес на изпълнение;  
търси се финансиране. 

   6. 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 
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.” - в процес на изпълнение, в процедура по 
прехвърляне към В и К Пловдив. 
   7. 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 Нено Димов 
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 мес. 
Имаме сключен договор с Община Асеновград. 

8. 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 
процесс на изпълнение. Очакваме да се отвори процедура по прием на проектни предложения в 
Държавен Фонд Земеделие. 

9. 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. - изчакваме 
възможност за финансиране. 

10. Решение № 308 от 29.03.2018 г. Кандидатстване на община Първомай с проектно 
предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-
4.003 – „Транснационални партньорства” по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” 2014-2020. - одобрен и отпуснато финансиране от ОПРЧР. 

11. Решение № 309 от 29.03.2018 г. Одобряване на проект на споразумение между кандидат 
и партньор, във връзка с подготовката и изпълнението на проект по процедура за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.003 – „Транснационални партньорства” по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. – одобрен е и има отпуснато 
финансиране от ОПРЧР. 

12. Решение № 336 от 21.06.2018 г. Одобряване на подписано Споразумение, като резултат 
от изпълнение на Решение  № 309/29.03.2018г. на Общински съвет – Първомай, между 
кандидат и конкретен партньор, във връзка с подадено Проектно предложение по процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.003 – „Транснационални 
партньорства” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. - одобрен 
е и има отпуснато финансиране от ОПРЧР. 

За второто полугодие на 2018 г. бяха проведени 6 заседания на Общински съвет – Първомай. 
Бяха приети общо 38 решения, с номера от № 338 до № 375  

Решенията за първото полугодие са приети, както следва: 
 с Протокол № 36/13.07.2018 г.  -     6 решения; 
 с Протокол № 37/30.08.2018 г.  –    8 решения; 
 с Протокол № 38/27.09.2018 г.  –    3 решения; 
 с Протокол № 39/31.10.2018 г.  -     7 решение; 
 с Протокол № 40/28.11.2018 г.  -     8 решения; 
 с Протокол № 41/20.12.2018 г.  -     6  решения; 



От тях са изпълнени 35 решения, 2  решения са в процедура по изпълнение, 1 – отменено 
решение -   решение № 359 по протокол № 39 от 31,10,2018г. отменено с   решение №363 по 
протокол № 40 от 28,11,2018г.

В процес на изпълнение са следните решения, приети от Общински съвет гр. Първомай 
в периода от месец юли 2018 г. до месец декември 2018 г.: 

1. Решение № 368 от 28.11.2018 г. Продажба чрез публичен търг на недвижим имот № 
207029, частна общинска собственост, от землищeто на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

2.  Решение № 372 от 20.12.2018 г.. Предоставяне за ползване на земи от ОПФ с НТП: 
полски пътища и канали, попадащи в масиви за ползване в землищата на гр. Първомай, 
с.Брягово, с.Бяла река, с.Виница, с.Воден, с.Добри дол, с.Драгойново, с.Дълбок извор, 
с.Езерово, с.Караджалово, с.Крушево, с.Поройна, с.Православен и с.Татарево, община 
Първомай, обл.Пловдив, по реда на чл.37в от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т. 24 и ал.2 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 2015-2019 година, отнасящи се за второто полугодие на 
2018 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:
АНГЕЛ ПАПАЗОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 


