Регистър на върнатите на ново обсъждане решения на Общински съвет Първомай
мандат 2015 – 2019 г.
№

1.

2.

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на
Общински съвет Първомай

Писмо на областен
управител

Решение № 3 от 25.11.2015 г. по Протокол № 2 относно:
приемане на Правилник за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите постоянни комисии и
взаимодействието му с администрацията.
С Решение № 22 от 28.01.2016 г. по протокол № 4 е приет нов
Правилник за организацията и дейността на Общинския
съвет, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с
администрацията.

Решение № 53 от 09.03.2016 г. по Протокол № 7 Относно:
Учредяване на безвъзмездно право на строеж на
Министерство на здравеопазването за нуждите на Център за
спешна медицинска помощ - Пловдив, за изграждане на нова
сграда - Филиал за спешна медицинска помощ гр.Първомай
Изменено с Решение № 67 от 31.03.2016 г. по протокол № 8.
С Решение № 147 от 25.11.2016 г. по протокол № 16 е отменено
Р-53 и даване на съгласие на „МБАЛ - Първомай” ЕООД и
„Медицински център I - Първомай” ЕООД да учредят
безвъзмездно право на ползване на Министерство на
здравеопазването за нуждите на Център за спешна
медицинска помощ - Пловдив върху част от имот общинска
собственост, включен в капитала на съответните дружества.
3. Решение № 146 от 25.11.2016 г. по протокол № 16 Относно:
даване съгласие за провеждане акредитационна процедура
от „МБАЛ-Първомай” ЕООД гр.Първомай.

Писмо на Областен управител с
вх.№ 53-0-75 от 18.03.2016 г. е
върнато решение № 53 за ново
обсъждане.

Писмо на Областен управител
изх.№ АК-01- 285#2 от
06.12.2016 г. Като
незаконосъобразно.

С Решение № 154 от 23.12.2016 г. по протокол № 17 е отменено
Решение № 146 и даване на съгласие за провеждане на
акредитационна процедура от „МБАЛ - Първомай” ЕООД
гр. Първомай за оценка на базовите възможности на
лечебното заведение за обучение на студенти и
специализанти и лекари за целите на продължаващото
медицинско обучение.
Решение № 198 от 27.04.2017 г. по Протокол № 21 Относно:
Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху
4. недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в
с.Дълбок извор, община Първомай в полза на Дружество на
инвалидите с.Дълбок извор, община Първомай.
С Решение № 209 от 31.05.2017 г. по протокол № 22 същото е
отменено.

Писмо на Областен управител
изх.№ АК-01-101/04.05.2017 г.
връща за ново обсъждане като
незаконосъобразно.

Решение № 222 от 21.06.2017 г. по Протокол № 23 Относно:
Приемане на Наредба за реда и начина на ползване на
5.
дървесина, добита извън горския фонд на територията на
Община Първомай.
С Решение № 224 от 12.07.2017 г. по протокол № 24 същото е
отменено.
Решение № 291 от 28.02.2018 г. по Протокол № 31
относно: Обявяване за частна общинска собственост на
недвижими имоти № 9504 № 9505, отредени за полски път
6.
по плана на овообразуваните имоти /ПНИ/ на местността
"Пантелей, Липака" в землището на град Първомай,
общ.Първомай, обл.Пловдив.

7.

Писмо на Областен управител
изх.№ АК-01- 146/26.06.2017 г.
връща за ново обсъждане като
частично
незаконосъобразно

С писмо на Областен управител
изх. № АК-01-55#2 от
09.03.2018 г. е
върнато за ново обсъждане като
незаконосъобразно.

С Решение № 297 от 29.03.2018 г. по Протокол № 32 е изменено
Решение № 312 от 29.03.2018 г. по Протокол № 32

С писмо на Областен

относно: Обсъждане и одобряване на Годишен доклад за

управител изх. №

наблюдение на изпълнението на Общинския план за одобряване
на Годишен доклад за

АК-01-77#3 от
10.04.2018 г. е

наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на върнато за ново
Община Първомай 2014-2020 г. през 2017 г.
обсъждане в частта
С Решение № 316 от 26.04.2018 г. по Протокол № 33 е

му по т.2 като частично

отменено Решение № 312 в частта по т.2.

незаконосъобразно.

Решение № 331 от 31.05.2018 г- по Протокол № 34
относно: Даване на съгласие за процедиране на ПУП-План
регулация за част от улица между о.т.100а, 99б, 99а и 99 от
ул.„Бузлуджа“ с.Градина, общ.Първомай, попадащ между

С писмо на Областен

кв.36 и кв.36а по действащия регулационен план на

управител изх. № АК-01-128#2
от 06.06.2018 г. е върнато за
ново обсъждане като
незаконосъобразно.

8. с.Градина, преобразуване вида на собствеността от „общинска
публична“ в „общинска частна“ собственост на обособена част
от уличното пространство с площ от 250.00 кв.м. и
присъединяването й към УПИ XII-458, търговия и производство,
кв.36, по плана на с.Градина, след прилагане на разпоредбите на
чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.
С Решение № 334 от 21.06.2018 г. по Протокол № 35 е
изменено Решение № 331.
Решение № 359 от 31.10.2018 г. по Протокол № 39
относно: Удължаване срока на Договор за наем на общински
недвижими имоти – частна общинска собственост,
9. представляващи земеделска земя, находящи се в землището на
с.Градина,общ.Първомай, обл.Пловдив.
С Решение № 363 от 28.11.2018 г. по Протокол № 40 е отменено
Решение № 359.

С писмо на Областен управител
изх. № АК-01-258#3 от
07.11.2018 г. е върнато за ново
обсъждане като
незаконосъобразно.

Решение № 372 от 20.12.2018 г. по Протокол № 41
относно: Предоставяне за ползване на земи от ОПФ с НТП:
полски пътища и канали, попадащи в масиви за ползване в
10. 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.Провославен и
с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, по реда на чл.37в от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

11. Решение № 383 относно приемане на бюджет на община
Първомай за 2019 г.

С писмо на Областен управител
изх. № АК-1-301#2 от
28.12.2018 г. е върнато за ново
обсъждане в частта му по т.2
като частично
незаконосъобразно.
Върнато за ново обсъждане от
Областен управител като
частично незаконосъобразно
Писмо № АК-01-49#2 от
07.03.2019 г.

Решение № 397/28.03.2019 г. относно изменение на т.17 и
т.17.1. и отмяна на т.17.2; т.17.3 и т.17.4 на Решение № 383 на
12.
ОбС от 28.03.2019 г. по протокол 44.

Върнато с писмо № АК-0171#3/10.04.2019 г. и Заповед на
Областен управител № АК-044/10.04.2019 г.

Решение № 427/12.07.2019 г. По протокол № 48 относно:
Доброволно прилагане на влязъл в сила, неприложен
дворищнорегулационен план от 1955 г., по отношение на УПИ
13. VIII – 531 от кв.54 по регулационния план на с.Буково,
общ.Първомай, обл.Пловдив, по реда на § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от
ПР на ЗУТ.

Върнато за ново обсъждане с
писмо № АК-01166#2/17.07.2019 г. и спира
изпълнението със Заповед №
АК-04-10/06.08.2019 г.

