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наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие
на Община Първомай 2014 – 2020 г. през 2017 година

Март, 2018 година

Годишният доклад е изготвен на основание чл. 23, т. 4 от Закона за
регионално развитие (ЗРР), чл. 91, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона
за регионално развитие, приетите приоритети и изпълнените мерки, заложени в
Общински план за развитие 2014 – 2020 г., и показателите за изпълнение на
мерките.
Годишният доклад обхваща периода 01.01.2017г. – 31.12.2017г..
Съдържание на доклада:
1. Общи условия за изпълнение на плана за развитие и в частност
промените в социално-икономическите условия на общината.
2. Постигнатият напредък по изпълнението на целите и приоритетите през
2017 година, въз основа на индикаторите за наблюдение.
3. Действията, предприети с цел осигуряване на ефективност и ефикасност
при изпълнението реализацията на общинския план за развитие.
4.

Заключения

и

предложения

за

подобряване

на

резултатите

от

наблюдението.
1. Общи условия за изпълнение на плана за развитие и в частност
промените в социално-икономическите условия на Oбщината
Общинският план за развитие на община Първомай за периода 2014-2020
година е приет с Решение № 428 на Общински съвет - Първомай на 28.05.2014
година по Протокол № 36. Той определя целите и приоритетите за развитието на
Oбщината като елемент на развитието на страната и в частност на Южен
централен район за планиране. Разработен е в съответствие с Областната
стратегия и схема за развитие и устройство на област Пловдив и Националната
стратегия за регионално развитие. Структурата му позволява той да бъде
координирано управляван, а реализацията - да допринесе за изпълнението на
Плана

за

развитие

на

плановия

район

на

Република

България

и

за

осъществяването на общата регионална политика на страната.
Планът отчита целите на Структурните фондове на Европейския съюз (ЕС)
като основни инструменти за финансиране на дейностите на регионалната
политика. Важен фактор, който е отчетен в разработването на Плана, е
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ускореният процес на икономическо преструктуриране в рамките на ЕС, като
резултат

от

глобализацията,

технологичната

революция,

развитието

на

икономика и общество, основани на знанието при отчитане на принципите на
устойчивото развитие. Визията за развитие на община Първомай, формулирана
в Плана, акцентира върху два основни аспекта: повишаване на качеството на
живот и развитие на условията за икономическо развитие. Формулирането й е
подчинено на логиката на визията на Областната стратегия за регионално
развитие на област Пловдив и отчита насоките в националните стратегически
документи за периода 2014-2020 година. В Плана са посочени източниците на
финансиране, както и програма за реализацията му през периода. Ефективната
реализация на Общинския план за развитие през седемте години на неговото
действие изисква способност за адаптация към променящите се характеристики
на

община

Първомай.

За

да

бъде

Планът

основа

за

разработване

на

стратегическите документи през следващия програмен период, е необходима
неговата актуалност в края на 2020 г. Това налага нуждата от ефективно
прилагане на система за наблюдение и оценка, която да обвързва отделни звена,
извършваните от тях функции и последователността на операциите във времето.
2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите
през 2017 година
Изпълнението на мерките през 2017 г. по планираните приоритети,
заложени в Общинския план за развитие на община Първомай 2014 – 2020
година, е следното:
По приоритет 1: Подобряване условията и качеството на живот
Специфична цел 1: Развитие на човешкия потенциал
Мярка 1.1: Подобряване качеството на живот, чрез развитие на човешкия
потенциал
Дейност 1.1.1. Подобряване качеството на предлаганите образователни
услуги.
Постигнати резултати:
В изпълнение на чл. 256, ал. 1 и ал. 5 от Закона за предучилищното и
училищното образование задължение на органите за местното самоуправление и
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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.
Дейност 1.1.2 Намаляване броя на преждевременно отпадналите от
училище.
Прилагаме

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”,
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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
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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
образователния

партниране
процес,

на

Община

държавни

Първомай

институции,

с

участниците

бизнес,

в

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.
Дейност 1.1.3 Подобряване качеството на предлаганите услуги и
битовите условия в детските заведения.
Постигнати резултати:
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

компетентности

за

развитие
успешно

на

детската

преминаване

личност
на

детето

и

придобиване
към

на

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
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място на раждане са равнопоставени. Създават се навици за учене от ранна
възраст, което е фактор за предотвратяване на отпадането им от училище.
Мярка 1.2: Подобряване качеството на живот чрез развитие на инженерна
техническа инфраструктура.
Дейност

1.2.1

Подобряване

качеството

и

ефективността

на

ВиК

инфраструктурата в Общината.
Постигнати резултати:


През 2017 г. беше изпълнена канализационна мрежа в стопански

двор гр. Първомай с дължина 630 метра.


През 2017 г. беше изпълнен обект „Допълнително водоснабдяване с.

Буково“, с реализацията на който се осигурява необходимото количество вода за
питейно-битово водоснабдяване на жителите на селото.
Дейност1.2.2. Развитие на екологичното и съвременно третиране на
отпадъците.
Постигнати резултати:
 С Решение № 254, прието на 27.10.2017г. по Протокол № 27 на ОбС
Първомай е дадено 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 № BG16M1OP0022.006

„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. Към днешна дата подаденото проектно предложение е в период на
оценка и одобрение от управляващия орган.
Дейност 1.2.5. Подобряване на транспортната свързаност в Общината.
 През 2017 г. бе извършен основен ремонт/реконструкция по трасето на
общински път Първомай – с. Бяла река с дължина 787 метра;
 През 2017 г. бе изпълнен основен ремонт/реконструкция на главната
улица в с. Буково-улица «Първа» с дължина 650 м;
 Подобряването на състоянието на уличната мрежа за годината се състоеше
в направа на локални ремонтни работи - изкърпвания по общинските пътища в
населените места на общината, както и свързаната с новата организация на
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автомобилното движение в гр.Първомай подмяна на вертикалната сигнализация
от пътни знаци.
Дейност

1.2.6.

Подобряване

на

състоянието

на

сгради,

публична

собственост, и такива с обществено значение.
Постигнати резултати:
През изминалата 2017г. е отпусната безвъзмездна финансова помощ от
Оперативна програма „Региони в разтеж” 2014-2020г. по Проект BG16RFOP0013.002-0020 „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 Професионална
гимназия по селско стопанство „Васил Левски” гр.Първомай, а именно: доставка
на ученическо обзавеждане, доставка и монтаж на компютърна и аудиоозвучителна 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“. Към днешна дата продължава извършването на дейностите по
строително-монтажните работи, ведно с осъществяване на строителен надзор.
Мярка 1.3. Подобряване качеството на живот чрез опазване и развитие на
природното, културно и историческо наследство.
Дейност 1.3.4. Създаване и развитие на практики за провеждане на
културно-масови мероприятия.
Постигнати резултати:


През

2017

година

продължи

стремежът

на

ръководството

на

Общината към утвърждаване и разширяване на Майските културни тържества
като средство за популяризиране на Община Първомай в национален мащаб.
Основната им цел е създаване на 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.
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Продължи и традицията за подпомагане изяви на самодейни

колективи и изпълнители. Централно място в програмата на майските тържества
заема Празникът на художествената самодейност с участието на всички
читалища, училища и организации от града и общината.


През 2017г. се навършиха 19 години от първото издание на

Празника на тракийската народна музика и песен в нашия град. Началото е
поставено на 1 октомври 1999 г., поводът е отбелязване на 80-годишната на
Стойчо

Кузмов

–

легендарен

кларинетист

и

един

от

основателите

на

Първомайската група, когато се постави и началото на тези чествания. През
годините участващите оркестри са варирали от десет до седемнадесет – найобичаните и популярни оркестри за тракийска народна музика в България.
Рекорден е броят на публиката – десетки хиляди почитатели в трите празнични
дни от всички краища на България. Авторитети като проф. Петко Радев, проф.
Милчо Василев - ректор на АМТИИ, проф. Елена Кутева – главен директор на
НФА „Филип Кутев” и др. са били сред гостите на Празника, което говори за
популярността му и високото му ниво в национален мащаб.
Мярка 1.4. Подобряване качеството на живот, чрез подобряване социалните
услуги в общината.
Дейност 1.4.2 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. Предстои от 01.04.2018г. услугата да се предоставя от външен
изпълнител, съгласно сключен договор РД-13-286/28.12.2017г. между Община
Първомай и „Соник старт” ООД.
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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 др. през 2017 г. бяха назначени общо 80 лица.
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. За
2017г. такива са проектите за предоставяне на социалните услуги „Личен
асистент” - 22 асистенти, „Домашен помощник” – 14 асистенти „Социален
асистент” – 5 (проектът започна 2015 г., но услугите се предоставят през 2016 и
2017г.), и „Приеми ме 2015”, който стартира от началото на 2016 и продължава
през 2017, а от ноември 2016, цялата 2017 и през 2018г. е на областно
управление на проекта (14 приемни семейства с настанени над 22 деца с
натрупване през годината).


В областта на социалните дейности през 2017 г. 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./ за 2017 г., са изпълнени 5. Услугите на ЦОП, ЦНСТД и
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

възрастни хора с физически увреждания, с капацитет 40 човека, който не е
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Първомай 2014 – 2020 г. през 2017 година
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включен в годишния план с времеви график, но с който броят на услугите става
9.
-

От месец май 2013 г. до края на 2015 година, услугата „Приемна

грижа” е предоставяна по Проект BG051PO-001-5.2.11-0001-C0001 „И аз имам
семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
г. От януари 2017 г. услугата продължи да се предоставя по Проект
BG05M9OP001-2.003-0001-C01 „Приеми ме 2015” по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година и е с капацитет 19 деца,
според броя и профила на утвърдените професионални приемни семейства – 16.
През целия период на изпълнение и на двата проекта от 2013 г. насам, до
31.12.2017 г. приемна грижа в общината са получили над 45 деца.
-

Услугите

„Личен

асистент”,

„Социален

асистент”

и

„Домашен

помощник” са разкрити по Проект BG05M9OP001-2.002-0026-C01 „Интегрирана
подкрепа в семейна среда” по ОП„РЧР”, стартирал през 2015 г., а са доставени
през 2016 г. и 2017г., като са назначени 41 служители, обслужващи съответно 86
потребители на ден в домашната им среда. Услугите са със следния капацитет:
22 за личен асистент; 5 за социален асистент и 14 за домашен помощник, като и
трите са включени в Годишния план за 2017 г.
-

От 04.09.2017г. до 31.12.2017г. услугите „Личен асистент”, „Социален

асистент” и „Домашен помощник” са предоставят като устойчивост, съгласно
ПМС №137/05.07.2017г.
Мярка 1.5. Подобряване качеството на живот, чрез подобряване достъпа
до съвременно и качествено здравеопазване.
Дейност

1.5.1. 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
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в растеж” 2014-2020г., Общински съвет гр.Първомай е взел Решение №147 от
25.11.2016г. 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).


През календарната 2017г. “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.


През календарната 2017г. “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.
Дейност

1.5.2.

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. Това ще бъде и една от приоритетните задачи на 2018 год.. През
изминалата година много младежи и девойки се включиха активно в анти-спин
кампанията и кампаниите против дрогата.
 Отново през 2017г. с цел популяризиране на дейността на младежкия
червен кръст при провеждане на организирания от община Първомай -
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велопоход 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.
Мярка

1.6:

Подобряване

качеството

на

живот,

чрез

подобряване

възможностите за отдих и спорт.
Дейност

1.6.1.

Развитие и поддържане на места за масов отдих

Дейност 1.6.2. Изграждане и реконструкция на спортната инфраструктура
за професионален спорт и спорт в свободното време.
Постигнати резултати:
Предстои реализирането на площадка с фитнес уреди в градския парк на гр.
Първомай.
Дейност 1.6.3 Създаване и развитие на практики за провеждане на
спортни състезания и мероприятия.
Постигнати резултати:
През 2017 година Общината продължи с традицията по осигуряване на
финансиране на детския спорт.
За годината са осигурени 157 830 лева за финансиране на следните спортни
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;
 Баскетболен клуб „Първомай”;
 Клуб по водомоторен спорт;
 Дартс клуб ТОД;
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Първомай 2014 – 2020 г. през 2017 година
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 Футболен клуб „Тракия-2012” с. Бяла река и с.Езерово.
През годината продължи традицията Общината ежегодно да приема,
организира и финансира общински спортен календар в размер на 13 700 лева.
От страна на община Първомай бяха организирани и проведени следните
мероприятия:
Месец февруари:
Училищен детски турнир по баскетбол за момичета.
Месец март:
1. Училищен турнир по баскетбол за момчета в кв. Дебър;
2. Състезания по конни надбягвания в квартал Дебър;
3. Зимен спортен празник в Пампорово.
Месец април:
1. Велопоход до с. Добри дол
Месец май:
1.

Градска щафета;

2.

Гергьовденски турнир по футбол за малцинствата;

3.

Детски волейболен турнир;

4.

Турнир по тенис в зала;

5.

Общински пролетен турнир по футбол;

6.

Детски футболен турнир в село Градина;

7.

Състезание по скейтборд в Първомай.

Месец юни:
1.

Поход до хижа „Сини връх” по случай Деня на Ботев и на загиналите

за свободата и независимостта на България.
2.

Общински футболен турнир в квартал Дебър.

Месец юли:
1.

Поход до връх Драгойна с разглеждане на разкопки.

2.

Общински турнир по шах.

Месец август:
1.

Международен турнир по бадминтон за купата на Кмета на община

Първомай.
Месец септември:
1.

Детски футболен турнир в Първомай;

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Първомай 2014 – 2020 г. през 2017 година

Page

14 |

2.

Състезания за инвалиди в община Първомай;

3.

90 години юбилей на волейболен клуб с.Искра.

Месец октомври:
1.

Ден на мобилността – велопоход до язовир „Брягово”.

2.

Детски футболен турнир в село Караджалово.

Месец декември:
1.

Общински Коледен турнир по футбол.

2.

Детски Коледен турнир по волейбол.

3.

Коледен турнир по волейбол - Мъже.

По приоритет 2. Устойчиво икономическо развитие.
Специфична цел 1. Постигане на устойчив икономически растеж чрез
развитие на конкурентоспособна икономика
Мярка 2.2. Правене на политики, междуобщинско сътрудничество за
подобряване и развитие на икономическия потенциал на общината.
Дейност 2.2.2. Насърчаване на предприемачеството междуобщинско и
международно популяризиране на областта като туристическа дестинация.
Постигнати резултати:
Благодарение на постигнатите договорености от минали години и през 2017
г. с посредничеството на Кмета на общината бяха организирани бизнес срещи
между предприемачи от региона и Турция, Беларус, Словакия, Сърбия и др.
Проведени мероприятия в тази сфера:


На 17.02.2017г. в град Хасково, по покана на г-н Янчо Янев –

Председател на Хасковската търговско-промишлена палата, представители на
Община Първомай и местни фирми взеха участие

в традиционния бизнес

форум - 22-ри по ред като представиха продукти и деликатеси, произведени в
регион Тракия.

член

на

На 20 март 2017г. кмета на Община Първомай, в качеството си на
Консултативния

съвет

за

насърчаване

на

малките

и

средни

предприятия, участва в заседание на съвета – срещата се състоя по инициатива
на Министъра на икономиката – г-н Теодор Седларски с цел укрепване на
деловото сътрудничество, запознаване на членовете с Годишната програма за
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прилагане на Националната програма за насърчаване на малките и средни
предприятия за 2017година и анализ на проблемите при малкия и среден
бизнес.


На 30 март 2017г. в гр.Букурещ, Румъния се състоя Българо-румънски

бизнес форум, организиран от Посолството на Република България в Букурещ и
Министерството на туризма на Република България. По време на срещата бяха
обсъдени

теми

от

взаимен

интерес

и

по-конкретно

развитие

на

сътрудничеството в областта на културно-историческия туризъм, чрез създаване
на съвместни проекти.


В периода 03-07 май в гр.Чорлу, Република Турция, по покана на г-жа

Каймет Кара – координатор по международни отношения в Търговскопромишлената палата в гр. Чорлу, делегация от Община Първомай участва в
Тракийския панаир с изложба ,,Произведено в Първомай” , представяйки се с
традиционни консерви и деликатеси, произведени в регион Тракия. Целта на
участието

-

развитие

на

търговско-икономическо

и

инвестиционно

сътрудничество в областта на хранително-вкусовата промишленост.

открито

В периода 15-16 юни 2017г. Община Първомай беше домакин на
заседание

на

Постоянната

комисия

по

икономическа

политика,

енергетика и туризъм към НСОРБ, на което присъстваха кметове на общини,
членуващи в НСОРБ. Специални гости на заседанието бяха г-жа Николина
Ангелкова – министър на туризма и г-жа Малина Крумова – заместник-министър
на

МРРБ. Обсъдени бяха

най-важните

теми в

областта

на

туризма

и

регионалното развитие, като се обърна внимание на функционалността на
разработваната в момента Единна система за туристическа информация и на
Националната програма за енергийна ефективност на жилищни сгради.


В периода 16-17 юни делегация от община Първомай посети гр.Ниш,

Р Сърбия за участие във форум с изложба ,,Произведено в Първомай”. Целта на
посещението - сключване на споразумение за взаимно сътрудничество между
двете страни в областта на хранително-вкусовата промишленост.


На 29 юни 2017г. в гр.София, по покана на Посланика на Р Беларус –

г-н Владимир Воронкович, представители на община Първомай презентираха
местни продукти от консервната и хранително-вкусовата промишленост на
базара, организиран в Посолството на Р Беларус в гр.София.
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На 5 юли 2017г., по покана на Ректора на Аграрния университет – г-

жа Христина Янчева, в гр.Пловдив се състоя Българо- китайска конференция за
сътрудничество в областта на земеделието, на която присъстваха представители
на Община Първомай.


На

12

юли

делегация

на

Корейската

Народно

Демократична

Република, предвождана от Н.Пр. Шин Бунам посети Община Първомай.
Открита беше изложба с корейски картини, изработени от природни материали
и седеф.


На 25 юли 2017г. в Пленарна зала на Община Първомай се проведе

среща на кметове, членуващи в РАО ,,Тракия” с руски инвеститори, на която
бяха обсъдени планове за двустранно сътрудничество.


На 7 септември 2017г. местни фирми и представители на Община

Първомай участваха в изложба ,,Произведено в Първомай”, която се състоя в
Посолството на Украйна в гр.София под егидата на Посланика на Украйна В Р
България – г-н Микола Балтажи.


В

периода 11-15 ноември, г-н Папазов, като Председател на РАО „

Тракия“ взе участие в делегация до

Република Словакия, гр.Братислава, по

покана на г-жа Йорданка Чобанова – Посланик на Република България в
Братислава. Съгласно предишни договорености за съвместни дейности и обмяна
на

опит

бяха

проведени

работни

срещи

с

местни

предприемачи

за

идентифициране на съвместни проекти за сътрудничество и инвестиции.
Делегацията посети завода за захарни изделия ,,Печиварни Серед”, Община
,,Старе место” и Фондация за образование и наука с президент г-н Стефан
Касай. По време на визитата бяха укрепени деловите отношения, насочени към
сключване на нови взаимноизгодни договори в различни перспективни области.


На 29 ноември 2017г. по инициатива на Областна администрация –

гр.Пловдив,

Община

Първомай

беше

домакин

на

събитие

по

проект:

,,Българското председателство на Съвета на ЕС в Европейската година на
културното наследство 2018 към предстоящото домакинство на гр.Пловдив за
Европейска столица на културата през 2019 година. На срещата присъстваха
заместник-областните управители на област Пловдив – г-н Петър Петров и г-н
Димитър Керин.
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Приоритет

№

3.

Развитие

на

туризма

като

стратегически

икономически отрасъл в община Първомай.
Специфична цел 1. Постигане на икономически растеж чрез развитие
на туризма като сектор с висок потенциал.
Мярка

3.2.

Стимулиране

на

общински

и

регионални

туристически

продукти.
Дейност 3.2.2. Популяризиране на местните туристически продукти на
национално и международно ниво.
С Решение № 183 /30.03.2017г. Общински съвет - Първомай прие Програма за
развитие на туризма в община Първомай. Тя бе разработена

от членовете на

Консултативния съвет по въпросите на туризма, в чиито състав са включени
представители

на

общинска

администрация,

общински

съветници,

представители на читалищното настоятелство, на ТД „ Траки – Първомай“

и

бизнеса. Програмата отразява общинската политика за развитие на туризма на
местно ниво, съгласно чл.11 от Закона за туризма и е съобразена с целите и
приоритетите на ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ за периода 2014 – 2020 г. Тя
систематизира дейности, чиято реализация би довела до създаване на среда за
развитие на устойчив туризъм и за постигане на част от стратегическите цели.
В нея са включва съвместни действия на всички заинтересовани от развитието
на туризма страни с цел ефективно оползотворяване на местните ресурси,
целенасочено насърчаване на частната инициатива и привличане на външни
инвестиции.
Постигнати резултати:
 През

2017г

бе

използвана

всяка

възможност

за

рекламиране

и

популяризиране на общината чрез средствата за масова информация, участие на
форуми от регионално и национално значение, на мероприятия организирани от
СНЦ „ Туристически район Тракия“ и др. При проведените през 2017 г. визити и
бизнес срещи бе провокиран интересът на чуждите предприемачи не само към
икономиката, но и към бита, историята, културата и спорта в общината. Това
проличава от факта, че всяко по-мащабно мероприятие или празник се
посещават от чуждестранни делегации и гости.
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 На 30.03.2017г. Кметът на общината взе участие в Българо-Румънски
бизнес форум в Букурещ организиран от Министерството на туризма и
Посолството на РБ.
 Делегации, в състава на които взеха участие представители на общината и
местния бизнес, посетиха Турция / гр. Истамбул -21-24 март 2017г и гр. Чорлу03-07 май 2017г/, Сърбия/гр. Ниш – 07-08-май 2017 /. Впечатлена от
изложбата“ Произведено в Първомай“ организирана от Посолството на Украйна в
гр. София на 07.09.2017г., посланика ни в Словакия г-жа Чобанова, отправи
покана към кмета г-н Папазов, да посети и представи изложбата в Словакия.
Вследствие на това, делегация в която участваха и кметове на общини от РАО
„Тракия“ посетиха Братислава на 12-15 ноември 2017г.
 С миналото и настоящето на общината бяха запознати и чуждестранните
делегации, посетили гр.Първомай:
На 12.07.2017г. делегация на Корейската Народно-демократична Република,
предвождана от г-н Шан Бунам.
На 25.07.2017г. Среща на руски инвеститори и кметове на РАО „ Тракия“.
Плод на работата за популяризиране на общината беше и домакинството на
двудневното открито заседание на Постоянната комисия по икономическа
политика, енергетика и туризъм на Националното сдружение на общините в
Република България на 15-ти и 16-ти юни 2017г.. На заседанието участие взе и
министърът на туризма г-жа Николина Ангелкова, която похвали кмета на
общината за активността му при презентиране на местните забележителности и
споделения опит, който може да бъде полезен за малките общини и

представи

намеренията на ръководството на министерството по развитие на законовата
рамка за туризма, както и изменения на основни за дейността наредби.
Обсъдени бяха най-важните въпроси в сферата на туризма. Специално
внимание в дискусията бе отделено на функционалността на разработваната в
момента Единна система за туристическа информация, важен елемент, от която
е възможността на общините да осъществяват контрол по отчитане на
нощувките. В срещата освен членовете на комисията взеха участие и експерти в
областта на туризма от много общини. В допълнение към деловата работа бе
подготвено и изложение „Произведено в Първомай“.
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 Заради богатото си културно и историческо наследство Община Първомай
бе сред петте общини, избрани за домакин на лекция, посветена на Българското
председателство на Съвета на Европа и 10-годишното членство на България в
Европейския съюз, разгледани в аспекта на Европейската година на културното
наследство – 2018-та и предстоящото домакинство на град Пловдив за
европейска столица на културата през 2019-а година. Гости на събитието,
състояло се на 29.11.2017г бяха зам.-областните управители на Пловдив, Петър
Петров и инж. Димитър Керин.
 Показател,

че

Община

Първомай

е

намерила

верният

път

за

популяризиране на своя потенциал и възможности за развитие на туризма е и
поканата на СНЦ „ Тракийски туристически Район“ общината да се включи в
учредителния комитет /УК/ на Организация за управление на туристически
район „ Тракия“. Убедени, че като член на ОУТР Общината ще има възможност
по-ефективно и мащабно да рекламира и реализира местните инициативи в
областта на туризма, общинските съветници дадоха съгласие Община Първомай
да вземе участие в УК за създаване на ОУТР “Тракия“, представлявана от кмета
на Общината. / Решение № 264 /30.11.2017г./
 Наред

с

традиционните

историческото наследство,

мероприятия,

свързани

с

културата

и

които общината организира съвместно с Народно

читалище „Св Св. Кирил и Методий-1894г.“ като: „Празник на виното-2017“ ,
„Празник на града”, „Майски културни тържества“ и „Празник на тракийската
народна музика и песен“, които събират много гости на града от страната и
чужбина, през 2017 г. още две атракции допринесоха за популяризирането на
общината:
 На 8-ми и 9-ти юни 2017г. Фестивалът „Угар“ отново събера хората,
носещи българското в сърцата си под връх Драгойна. Сдружение „Ангел войвода“
организира събитието, а Община Първомай бе партньор. В програмата взеха
участие оркестър „Орион“, формация „ Тъпани и гайди“ танцови състави и групи
за песенен фолклор от различни читалища, нестинари, състоя се възстановката
„Дружината на Ангел войвода се връща от Истанбул“, показан бе ритуалът
„Угар“.
 На 29 и 30 април 2017г. флаговете на 11 различни държави -Сърбия,
Гърция, Румъния, Украйна, Турция, Русия, Англия, Норвегия, Финландия, Чехия
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и България украсяваха сцената на киноложката изложба The dog show –
Първомай 2017. Инициатор на събитието бе г-н Пеньо Запрянов, а организатори
Киноложкото дружество в Първомай и Община Първомай. Присъстващите на
двудневното шоу се запознаха с нашия край и изживяха едно зашеметяващо
шоу със своите любимци, впечатлени не само от красотата на различните породи
кучета, но и от тяхната пъргавина и изпълнението на команди.
 През 2017г. продължи и традицията за провеждане на празници-събори в
чест на различни светии на територията на населените места в общината. Те
поддържат традициите живи и много хора се завръщат по родните места, за да
празнуват с близките си.
 В началото на

месец юли бе открито и „Археологическо лято -2017“.

Стената, която тази година археолозите, ръководени от доц. Топалилов разкриха
в местността “Църквището“ над с. Драгойново, се оказа от тракийско светилище,
което археолозите наричат „теменос”. Изградената на калова спойка сграда
съвпада с вече проучената на това място църква. Намерени бяха много
фрагменти от римска червенолакова керамика, считана за висококласна. За
пръв път археолозите попадат и на голямо количество стъклени отломкифрагменти от прозорци, чаши, елементи от стъклен полилей. Доц. Топалилов
обобщи историята на местността като религиозен център, просъществувал като
тракийско светилище, превърнало се в църква и достигнало упадъка си до
къшла, която приютявала животни. Разкопките стават все по-мащабни и
провокират интереса не само на специалистите, но и на масовия турист.
 За да бъдат показани историческите и природните забележителности те
трябва да бъдат достъпни за туриста. В тази връзка амбицията на общината и
ръководството на ТД „ Траки –Първомай“ е изграждането на екопътеки. През
годината бяха осъществени контакти с фирма с опит в изготвяне на проекти за
такава инфраструктура. Набавен е картов материал, направени са необходимите
проучвания, доброволци от туристическото дружество участваха при заснемане
и трасиране на някои участъци, при което е създадена готовност при
възможност да се кандидатства по програма с европейско финансиране. В
периода на проучване се оказа, че има възможност за свързване на трасетата с
изградените от община Минерални бани екопътеки, което ще даде възможност
за по-голяма мащабност, създаването на локуси и др.
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Приоритет № 4. Развитие на селското стопанство като стратегически
икономически отрасъл в община Първомай.
Специфична цел 1. Възстановяване и развитие на селскостопански
производствен потенциал: оползотворяване на всички природни ресурси.
Мярка 4.1. Развитие на устойчиво селско и горско стопанство.
Дейност

4.1.3.

Инвестиции

в

развитието

на

горските

райони

и

подобряването на жизнеспособността на горите.
Постигнати резултати:
Общината е бенефициент по Програмата за развитие на селските райони,
мярка 223 с проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи”. През 2016
г. са извършени следните дейности по проекта Отглеждане на тригодишна
култура – 2017 г.:
 Първо отглеждане на 3-год. Окопаване на култура в пояси – 350.53 дка.
 Второ отглеждане на 3-год. Чрез изсичане на издънки в залесени площи –
350.53 дка.
 Попълване (20 %).
3. Действията, предприети с цел осигуряване на ефективност и
ефикасност при изпълнение реализацията на общинския план за развитие.
а)

мерките

за

наблюдение

и

създадените

механизми

за

събиране,

обработване и анализ на данни:
За ефективното и ефикасно изпълнение на Общинския план за развитие е
разработен Правилник за наблюдение, контрол и оценка на общински политики
за развитие на община Първомай за периода 2014 - 2020 г.. Правилникът
регламентира създаването на обществен съвет за наблюдение и контрол с точно
дефинирани цели и задачи. Определени са функциите му и формите на контрол.
Предмет

на

приоритетите
стратегии
физически

и
и

за

наблюдението и оценката

е

изпълнението на целите

местно развитие, респективно на

програми
финансови

на

община
индикатори,

Първомай,

ОПР
съгласно

и

организацията

и

и

общинските
определените
методите

на

изпълнение, прилагани от органите за управление.
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б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския
план за развитие през 2017 година, както и мерките за преодоляване на тези
проблеми:
През 2017г. не са констатирани проблеми, възникнали в процеса на
прилагане на плана.
в) мерки за осигуряване на информация и публичност:
В Правилника за наблюдение, контрол и оценка на общински политики за
развитие на община Първомай за периода 2014 – 2020 г. са определени и
източниците на информация, системата на докладване и осигуряване на
публичност на плана.
Групите за реализация на целите от Общинския план за развитие извършват
действия по информиране и публичност в рамките на правомощията си по
изпълнението на самия проект или дейност. Те предоставят своевременна
информация за характера на действията, които трябва да бъдат осъществени,
както и уведомяват населението за потенциалните ползи от реализацията на
проекта. Периодично се представя информация и за постигнатите резултати с
предоставена на общината от фондовете на ЕС и републиканския бюджет.
г) мерки за постигане на необходимото съответствие на Общинския план за
развитие със секторните политики, планове и програми на територията на
община Първомай:
Общинският план за развитие на общината е разработен в съответствие с
изискванията на Закона за регионалното развитие. Пряко кореспондира с
Областната

стратегия

за

развитие

на

област

Пловдив

и

индиректно

с

Регионалния план за развитие на Южен централен район.
д) мерките за прилагане на принципа на партньорство:
Поради ограниченият брой неправителствени организации, както и
липсата на представителни организации на бизнеса на местно ниво, основните
партньори

в

администрация,

изпълнението
читалищата,

и

наблюдението

Общински

съвет,

на

ОПР

са:

училищни

общинската

настоятелства,

училища, детски градини, групи от хора. Прави впечатление изключително
доброто участие и съпричастност на ръководствата на училищата, детските
заведения, кметовете на населени места и като цяло на всички заинтересовани
страни. В процеса на реализация на ОПР се прилага принципа на партньорство
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най – вече в областта на реализация на проекти от общинско значение. Това са
предимно проекти в областта на социалните услуги, младежки дейности, спорта.
е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година:
С Решение №276 от 18.12.2017г. по протокол №29 Общински съвет
гр.Първомай е одобрил и приел Междинен доклад за изпълнение на Общински
план за развитие на Община Първомай за периода 2014 -2017г..
4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от
наблюдението.
На база на гореизложеното можем да направим извода, че голяма част от
мерките за постигане на специфичните цели и приоритетите от Общинския план
за развитите 2014 - 2020 г. се изпълняват успешно през 2017г..
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.
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