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Годишният доклад е изготвен на основание чл. 23, т. 4 от Закона за 

регионално развитие (ЗРР), във връзка с §37 от ПЗР към ЗИД на ЗРР, чл. 72 от 

Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие, приетите 

приоритети и изпълнените мерки, заложени в Общински план за развитие 2014 – 

2020 г., актуализиран за периода 2017 – 2020 г., и показателите за изпълнение 

на мерките. 

Годишният доклад обхваща периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. 

 

Съдържание на доклада: 

 

1. Общи условия за изпълнение на плана за развитие и в частност 

промените в социално-икономическите условия на общината. 

2. Постигнати резултати от изпълнението на целите и приоритетите през 

2020 година, въз основа  на индикаторите за наблюдение. 

3. Действията, предприети с цел осигуряване на ефективност и ефикасност 

при изпълнението и 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, впоследствие актуализиран за периода 2017 – 2020 

година на база междинна оценка, извършена през 2017 г. 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. 
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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 

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 2020 година 

 

Изпълнението на мерките през 2020 г. по планираните приоритети, 

заложени в Актуализирания Общинския план за развитие на община Първомай 

за периода 2017 – 2020 година, е следното: 

 

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. 
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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 

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 2020 г. 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 и реновиране на сградния фонд с прилежащите дворни 

места на общинските детски градини и училища. 

Спечелени са проекти по ПУДООС „За чиста околна среда” в ДГ” Пролет” 

кв.Дебър, ДГ „Първи юни” с.Градина, ДГ „Детелина” с. Дълбок извор. 

Има подменени детски съоръжения за игра на открито в ДГ „Марица” гр. 

Първомай, инсталирано е видео-наблюдение и цялостно осветление на открити 

прилежащи части. Монтирани са два климатика в сградата на ДГ” Пролет” 

кв.Дебър.  Получено е дарение в ДГ „Първи юни” с.Градина , което се състои в 

дворно място, съседство на основната сграда и детско съоръжение за игра  на 

открито. 

ДГ „Осми март” гр. Първомай има реализиран проект по „Изграждане на 

съвместна образователна среда” – изграждане на площадки за обучение по БДП. 

Съвместно с община Първомай спечели и проект за ремонт на централна сграда 

и филиал в кв. Любеново.  

Извършен е авариен ремонт на част от покрива на сградата, две класни 

стаи,четири кабинета и външна ограда на НУ „Христо Ботев”. В училищата 

ОУ”Св. Св. Кирил и Методий” с.Караджалово и ОУ „Васил Априлов” с. Виница са 

изградени нови санитарни възли и освежаващи ремонти в стаи и кабинети. 

Осъществен е и ремонт на тавани в пет кабинета в СУ „Проф.д-р Асен 

Златаров” гр. Първомай. 

Извършен е частичен ремонт в ОУ „Георги Караславов” кв. Дебър на 

подовата настилка  на  физкултурния салон на училището. 

 ОУ „Отец Паисий” с.Искра спечели и осъществи проект - "Изграждане на 

училищна STEM среда". 
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Чрез частични  текущи ремонти са изпълнени предписанията на Регионална 

здравна инспекция-Пловдив. Стриктно и отговорно са спазвани всички 

противоепидемични мерки, съобразно насоките на Министерството на 

здравеопазването във всички образователни институции на територията на 

община Първомай. 

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   

Прилага се 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: 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 ПМС № 100 от 08.06.2018 г. за създаване и 

функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по 

обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст и на Заповед № РД-01-335 от 

03.08.2020 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 правото 

на образование на децата. Действащата информационна система подпомага 
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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-15-481/06.08.2020 г. на Кмета на Община Първомай е създадена 

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 партниране на Община Първомай с участниците в 

образователния процес, държавни институции, бизнес, 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. 
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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 съобразно потребностите на 

децата.  

Всички детски градини са кадрово и ресурсно обезпечени, създадени са 

условия за цялостно развитие на детската личност и придобиване на 

компетентности за успешно преминаване на детето към училищното 

образование. Осигурена е възможност за повишаване на квалификацията на 

педагогически и непедагогически персонал, което е предпоставка за 

предоставяне на качествена услуга и грижа. Задължителната  предучилищна  

подготовка дава равни шансове на децата за вход в училище. В община 

Първомай от края на 2020 г. децата навършили 4-ри годишна възраст, подлежат 

на задължително предучилищно образование. В предучилищния сектор се 

формира устойчива ценностна система, според която всички деца, независимо 

от пол, религия и място на раждане, са равнопоставени. Създават се навици и 

мотивация за учене от ранна възраст,изграждане на умения и личностни 

качества, което е фактор за предотвратяване на отпадането им от училище. 

  

Дейност   1.1.5. Насърчаване развитието на местния пазар на труда и 

социалното включване за повишаване на заетостта  

 През 2020 г. община Първомай работи по следните Регионални 

програми, финансирани със средства от Държавния бюджет и осигурява 

следната заетост: 

 
1. Общи работници по „Регионална програма за заетост” – 5 бр. 

2.  „Помощ за пенсиониране” – 1 бр.             

3.  „Активиране на неактивни лица” Младежки медиатор – 1 бр. 
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4. „Здравен медиатор” – 2 бр.  

5. Лични асистенти – 180 бр. 

6.  „Предоставяне на грижи в домашна среда”-домашни помощници – 8 бр. 

 През 2020 г. община Първомай работи по следните програми, 

финансирани със средства от Европейски фондове и програми: 

1.  „Обучение и заетост за младите хора” с Телк до 29 години – 3 бр. 

2.  „Обучение и заетост” с Телк на хора над 29 години – 37 бр. 

3.  „Нова възможност за младежка заетост” – 24 бр. 

 

Дейност 1.1.6. Изграждане и взаимовръзка между образователната 

система и бизнеса, чрез развитие на системата на практиките и стажовете  

Постигнати резултати:  

Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски” гр.Първомай, 

като образователна институция, осъществяваща професионално образование и 

обучение на ученици в задължителна училищна възраст и на възрастни, 

подържа тесни контакти с бизнеса на територията на община Първомай. 

 Ежегодно се сключват договори с фирми и организации за провеждане на 

учебна и производствена практика в реална работна среда на обучаваните. 

 Основни партньори на гимназията са ППКЗК ”Единство 94” гр.Първомай, 

„Грийнс-ООД” гр.Първомай, „Валитекс ЕООД”, „Ива Текс” с.Татарево община 

Първомай. 

 В базите на партньорите се реализира практическото обучение на 

учениците: 

 - ППКЗК ”Единство 94” гр.Първомай по специалност „Механизация на СС”. 

 - „Грийнс-ООД” гр.Първомай и ЗП „Йордан Костадинов” по специалностите 

„Агроекология”, „Земеделец” и „Механизация на СС”. 

 - Община Първомай по специалностите „Земеделско стопанство” и 

„Агроекология”. 

         - „Ива Текс” с.Татарево - производствени технологии-производство на 

облекло и текстил-дуална система на обучние. 

 

Мярка 1.2. Подобряване качеството на живот чрез развитие на 

инженерна техническа инфраструктура 
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Дейност 1.2.1 Подобряване качеството и ефективността на ВиК 

инфраструктурата в Общината 

Постигнати резултати: 

 През 2020 г. е стартирана реконструкцията на уличен водопровод по 

ул. „Ст. Стамболов” гр. Първомай с дължина 1 157 м. Извършен е основен ремонт 

на част от отводнителните канали по уличната мрежа в с. Градина. 

 Дейност1.2.2. Развитие на екологичното и съвременно третиране на  

Отпадъците  

 Постигнати резултати: 

 Община Първомай има сключен договор с организацията по 

оползотворяване „ЕКОКОЛЕКТ“ АД, относно разделното събиране на отпадъци от 

опаковки на територията на общината. На територията на Община Първомай са 

разположени общо 167 бр. контейнери, групирани в 53 точки. Ежемесечно 

„КМД“ ЕООД (подизпълнител на „ЕКОКОЛЕКТ“ АД) предоставя на Община 

Първомай график за разделното събиране на отпадъците от опаковки. 

 През месец юни 2020 г. е организирана кампания за събиране на 

излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, съвместно с 

„Грийнтех България“ АД, съгласно договор, сключен между дружеството и 

Община Първомай. Инициативата е част от системата за разделно събиране на 

отпадъци, организирано от общината. 

 Дейност 1.2.3. Превенция от природни рискове  

 Постигнати резултати: 

През 2020 г., чрез монтираните автономни устройства за постоянно следене на 

нивото на водата в потенциално опасни язовири и водоеми – общинска 

собственост, е извършено проследяване и отчитане на нивото на преливане на 

отдалечени язовири и други водоеми на територията на община Първомай.   

 През 2020 г. постоянно се следи проводимоста на речните корита на реките 

на територията на община Първомай. 

 През 2020г. беше извършено почистване на язовирни стени на територията 

на община Първомай от храстовидна и дървесна растителност.   

 През 2020 г. община Първомай е кандидатствала пред Междуведомствената 

комисия за възстановяване и подпомагане към МС за отпускане на средства за 

ремонт на пропаднало трасе на пътя от с. Езерово до с. Воден. 
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 През 2020 г. разработения и входиран за финансиране към 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС, Проект 

за Реконструкция на моста над р. Омуровска, с. Крушево е актуализиран, и 

искането е подновено. Община Първомай очаква средства за неговото 

реализиране. 

 През 2020 г. са осигурени финансови средства от Междуведомствената 

комисия за възстановяване и подпомагане към МС за почистване коритото на р. 

Бяла река в регулационните граници на с. Караджалово. 

 

Дейност 1.2.5. Подобряване на транспортната свързаност в общината 

 Постигнати резултати:  

 Подобряването на състоянието на уличната мрежа за 2020 година 

включва:  

-основен ремонт на улици в гр. Първомай : ул. „Братя Миладинови – юг“, ул. 

„Рожен“ и ул. „Сребърна“, в т.ч. пътна конструкция, нови асфалтови и 

тротоарни настилки;  

-направа на нови тротоарни настилки по ул. „Орфей“ и ул. „Г.С. Раковски“; 

-довършване пешеходна алея кв. Дебър; 

-преасфалтиране на част от ул. „2-ра“ с. Воден; 

-стартиране  на дейностите по основен ремонт на ул. „Ст. Стамболов“ гр. 

Първомай и улица в „Срещна махала“ с. Езерово; 

 Приключи изпълнението на СМР по проект „Рехабилитация и 

реконструкция на общински път PDV 1217 /I-8, Поповица – Бяла река/ 

Първомай, кв. Дебър – Брягово – Искра - / PDV 3219/, в участъка от път 

Републикански път I-8 (Поповица – Бяла река) до с. Брягово“, финансиран по 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

16/07/2/0/00560 от 10. 11. 2017 г. по ПРСР 2014 -2020 година, съфинансирана 

от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Дейност 1.2.6. Подобряване на състоянието на сгради, публична 

собственост, и такива с обществено значение 

Постигнати резултати: 

През 2020 г. са изградени вътрешни санитарни възли в две училища : ОУ»В. 

Априлов» с. Виница и ОУ»св. св. Кирил и Методий» с. Караджалово 
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Извършени са ремонтни работи – основни и текущи по сградния фонд на 

учебни заведения : ПГСС „В. Левски“; ОУ „проф. д-р А. Златаров“; НУ „Хр. Ботев“ 

гр. Първомай; ОУ“Г. Караславов“ кв. Дебър; ОУ“Отец Паисий“ с. Искра. 

  Дейност 1.2.7. Развитие на дребномащабна и съпътстваща 

инфраструктура 

 През 2020 година са реализирани следните обекти от  Инвестиционната 

програма на общината:  

- Дейности по ремонт и разширяване на съществуващи детски 

площадки в гр. Първомай и кв.Дебър, както и изграждане на 1 брой 

нова; 

- Благоустрояване на площадно пространство в с. Бяла река;  

- Благоустрояване на гробищните паркове в гр. Първомай, кв. 

Любеново и с. Виница; 

- Ремонтни работи на автобусна спирка в с. Православен и 

реконструкция на ж.п. подлез гр. Първомай; 

- Възстановителни работи по водосток с. Д. извор; 

 

Мярка 1.3. Подобряване качеството на живот чрез опазване и 

развитие на природното, културно и историческо наследство.  

Дейност 1.3.1. Опазване, поддържане и възстановяване на биологичното 

разнообразие 

Постигнати резултати: 

 През 2020 г. със Заповед № РД-406/26.05.2020г. на Министъра на 

околната среда и водите е забранено събирането на листно-стъблена маса от 

следните находища на блатно кокиче: „Находище на блатно кокиче“ в землището 

на с. Виница (ДЛ Първомай), обл.Пловдив и в местносттта "Фазанарията" в 

землището на с. Градина, с цел опазване на находищата. 

Дейност 1.3.2. Развитие, опазване и поддържане на културно-историческо 

наследство 

Постигнати резултати: 

 В това направление читалището продължи с утвърдените традиции- 

за XVI пореден път се проведе Празника на виното с Конкурс за най-добро 
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домашно вино. В него участваха винарни, винзаводи и частни 

производители.  

 3 март- Националният празник на България, бе отбелязан с ритуал по 

издигане на знамето и Празничен концерт в голям салон на читалището. В него 

участваха ученици от училищата в града ни и читалищни състави. 

 През 2020 г. се навършиха 22 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 – най-

обичаните 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 покойният вече 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. 

Поради създалата се епидемична обстановка, 22-ят Празник на тракийската 

народна музика и песен не се състоя.  

Дейност 1.3.3. Развитие на общинската културна инфраструктура и 

подобряване на възможностите за достъп до услуги от областта на културата 

Постигнати резултати: 

 Библиотеката осъществява добра съвместна дейност с всички 

училища и детски градини  в града, с Клуб на пенсионера, ОбА, представителите 

на местните медии  и „Читалищен вестник”. Бяха поставени високи цели за 

работа, но сложната епидемична обстановка през 2020 г. попречи за 

изпълнението на повечето от тях. Библиотеката беше поставена пред 

изпитанието да не може да обслужва и посреща своите потребители. Времето, в 

което тя не беше достъпна, се използва за подготовка и публикуване на 

страницата ни във фейсбук на беседи и факти, свързани с дати и събития, които 
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не сме успели да проведем, концерти и постановки на  самодейни състави към 

читалището.  

 

Дейност 1.3.4. Създаване и развитие на практики за провеждане на 

културно-масови мероприятия  

Постигнати резултати: 

 2020г. за първи път от 48 г. не се проведоха МКТ, това е прецедент 

в историята на читалището. 

 В рамките на Есенни празници „Първомай 2020” се връчи 

Националната литературна награда за проза „Георги Караславов”. 

 На 12 октомври в горното фоайе на Образцово „НЧ Св. Св. Кирил и 

Методий-1894г. - гр. Първомай” бе открита изложба Човек-Природа-Култура: 

Древна Тракия и Средновековна България разработена от Институт за 

балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол” при БАН. Целта 

на изложбата бе да запознае публиката с връзката на античния и 

средновековния човек с природата, нейната трансформация в културата на 

битието, връзката природа-култура, видима в съхранените до наши дни 

културни ценности. 

 

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 

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” с капацитет 14 

деца. През отчетния период услугата продължава да се предоставя, като в 

центъра са настанени деца, лишени от родителска грижа, без увреждания. От 

01.04.2018 г. управлението на услугата е възложено на  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 една 

разливна кухня в гр. Първомай. Капацитетът на патронажа е 450, а средната му 

заетост е 410 души месечно. Детска млечна кухня разполага с една кухня в гр. 

Първомай и храни средно по 27 деца месечно. Център за обществена подкрепа - 

ЦОП, управлението на услугата е възложено на външен изпълнител, съгласно 

сключен Договор за управление на социални услуги № РД-13-202/17.09.2020 г. 

между Община Първомай и „Соник старт” ООД, капацитетът на услугата е 50 

потребители, като през 2020 година екипът на ЦОП Първомай е работил по 127 

случая. 

         Програми за временна заетост (ПВЗ) 

o Програми, финансирани със средства от Държавния бюджет  през 

2020 г.:   

  Общи работници по „Регионална програма за заетост” – 5 бр. 

  „Помощ за пенсиониране” – 1 бр.             

  „Активиране на неактивни лица” Младежки медиатор – 1 бр. 

 „Здравен медиатор” – 2 бр.  

 Лични асистенти – 180 бр. 

  „Предоставяне на грижи в домашна среда”-домашни помощници – 8 бр. 

 

o Проекти, финансирани с европейски средства през 2020 г.:   

  „Обучение и заетост за младите хора” с Телк до 29 години – 3 бр. 

  „Обучение и заетост” с Телк на хора над 29 години – 37 бр. 

  „Нова възможност за младежка заетост” – 24 бр. 

 

       Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) 

- Съгласно партньорско споразумение № BG03-ПС01-25 от 11.12.2015 г. 

през 2020 г. Община Първомай е изпълнявала проект „Приеми ме 2015“ като 

партньор на АСП. Проектът продължава да се изпълнява и през 2021 г. съгласно 

Споразумение за партньорство № BG03-ПС01-0144 от 15.12.2020 г. и 

Споразумение № ФС01-0086 от 11.01.2021 г. между Агенция за социално 

подпомагане и Община Първомай. 

        През 2020 г. на територията на община Първомай има утвърдени 25 

професионални приемни семейства, като новите утвърдени семейства през 2020 

г. са 3 броя. През целия период на изпълнение на проекта „Приеми ме 2015“ 

приемна грижа в Общината са получили над 60 деца.  



Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2019 година на Общинския план за развитие на Община Първомай 2014 – 2020 г., актуализиран за 

периода 2017- 2020 година 15 | P a g e  

- През годината продължи изпълнението на проект „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания в община Първомай”, като бяха сключени 

две допълнителни споразумения към Договор BG05M9OP001-2.040-0007-C01, 

финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Целта на проекта е да се подобри 

качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с 

увреждания и възрастните хора в община Първомай, чрез осигуряване на мрежа 

от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ материален и кадрови 

капацитет за предоставянето им чрез въвеждане на модел за патронажни грижи 

за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни 

увреждания за осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно–

социални услуги в техните домове, както и да подкрепят мерките по време на 

въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на 

социална изолация, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел 

ограничаване контактите между хората, които са застрашени в най-голяма 

степен от COVID-19. Към края на 2020 година услуги в домашна среда са 

получили 393 потребителя. 

        В областта на социалните дейности през 2020 г. са постигнати 

следните резултати: 

- От заложените 13 вида социални услуги в годишния план за 

изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социални услуги в община 

Първомай /2016-2020 г./ за 2020 г., са изпълнени 7. Услугите на ЦОП, ЦНСТД, 

ДПЛФУ са финансирани като делегирани от държавата дейности, ДСП е местна 

дейност, а услугата „патронажна грижа“ е финансирана по проект на ОП 

„Развитие на човешките ресурси“. 

- От 2019 г. в Община Първомай стартира предоставянето на 

механизма за „Лична помощ“ по реда на Закона за личната помощ. Към 

31.12.2020 г. ползватели на механизма „Лична помощ“ са общо 285 лица, като 

новите потребители за 2020 година са 171. 

 

Мярка 1.5. Подобряване качеството на живот, чрез подобряване 

достъпа до съвременно и качествено здравеопазване 

Дейност    1.5.1. Инвестиране в здравна инфраструктура 
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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 – Медицински център «Асклеп». 

 През 2020 година в МБАЛ – Първомай ЕООД са извършени ремонтни 

дейности в размер на 18 897 лева. 

 Закупени са нови медицински апаратури, а именно: Анестезиологичен 

апарат Fabius  с допълнително оборудване към него, маса за хирургична 

зала, пациентен монитор, кислороден концентратор -2 броя, Анализатор 

Medonic с термопринтер, ЕКГ Cardiovit AT – 1  G2 с принадлежности, 

Перална машина бариерна, санитарна, Конвекционални касети с фолии – 

2 броя, Климатици – 6 броя, Програмни продукти „МултиЛаб – КААВ“ и 

„СУПТО“, Шкаф за медикаменти – 3 броя.През 2020 година са направени 

аванси за закупуване на Мобилен анестезиологичен апарат за 

инхалационна наркоза на деца и възрастни с газов монитор и за 

Санитарна перална машина. 

  Стойността на закупените дълготрайни активи възлиза на 105 762 лева. 

 През календарната година МБАЛ – Първомай ЕООД получи и дарение на 

линейка с професионално оборудване от Община Първомай в размер на 8 

919 лева. 

 В предвид усложнената обстановка в страна с разпространението на 

Covid-19, Министерство на Здравеопазването дариха Дихателен апарат 

AEONMED VG70 с овлажнител и транспортна количка, необходим за 

лечение на пациенти в тежко състояние на стойност 58 675 лева. 

 Общата стойност на инвестициите, направени през годината, възлизат 

на 124 794 лева. 

 През 2020г. „Медицински център І –Първомай „ЕООД приключи проект 

по „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на 

Медицински център І-Първомай ЕООД” финансиран по договор 

№091ИПК/04.09.2019г. сключен между Национален доверителен еко 

фонд и центъра като общата стойност на проекта е в размер на 
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407583,92лв. от който собствено финансиране 61137,59лв. изпълнените 

СМР работи са както следва : 

1.ЕСМ1-топлинно изолиране на външни стени на сградата                           

2.ЕСМ2-подмяна на дървена и метална дограма с PVC-стъклопакет      

3.ЕСМ3-повишаване на ефективността на системата за отопление 

4.Инвеститорски контрол по договор №091ИПК/04.09.2019г.                        

5.Строителен надзор по договор №091ИПК/04.09.2019г.                                 

6.Проектант/авторски надзор по договор №091ИПК/04.09.2019г                   

 През 2020 г. „Медицински център І Първомай„ ЕООД е закупило ДМА на 

обща стойност  18 177 лева, а именно: 

1.СМР на алуминиеви радиатори                                                           

2.СМР на  врата сграда                                                                           

3.Газов котел ENP 200                                                                           

4.Сървърен компютър Asus prime                                                          

5.Фотопроявителна машина Durrdenal                                                

6.Пералня Whirlpool                                                                                

7.ЕКГ Cardiovit                                                                                       

8.Хибриден цифров принтер Sony                                                                                  

Дейност 1.5.2. Създаване и популяризиране на превантивни мероприятия 

Постигнати резултати: 

 На територията на Община Първомай има регистрирана структура 

на БМЧК, като през 2020 г. година с цел популяризиране на дейността на 

младежкия червен кръст, при провеждане на организираното мероприятие във 

връзка със седмицата на мобилността - 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. 

Постигнати резултати от дейността на Здравните медиатори към Община 

Първомай: 
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 Осигуряване на жилище на бездомник с помощта на кмета. 

 Кампания за събиране на дрехи за социално слаби. 

 Съдействие на лични лекари за имунизации на деца и възрастни. 

 Работа с болни от COVID – 19. 

 Съвместна работа с РЗИ. 

 Кампания за сексуално репродуктивно здраве. 

 

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;  

Постигнати резултати: 

През 2020 г. кметовете на селата Брягово, Буково, Бяла река, Виница, 

Градина, Искра, Караджалово, Крушево и Татарево са кандидатствали с 

проектни предложения в Национална кампания „За чиста околна среда – 2020 

г.” на към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 

среда. 

В резултат на това в кметство с. Брягово и в гр. Първомай – кв. Дебър са 

реализирани два проекта, а именно „Почистване, озеленяване и обособявне на 

зона за отдих в с. Брягово“ и  „Обособяване на кът за отдих и игри в УПИ I - 

градина, кв. 42 по регулационния план на кв. Дебър“. 

 

Дейност 1.6.3 Създаване и развитие на практики за провеждане на 

спортни състезания и мероприятия 

Постигнати резултати: 

През 2020 година Общината продължи с традицията по осигуряване на 

финансиране на спортни мероприятия в това число и на детския спорт.  

За годината бяха предвидени 112 480 лева за финансиране и подпомагане 

развитието на следните спортни клубове: 

 Футболен клуб „Борислав” - Първомай; 

 Спортен клуб „Атлет” - Първомай; 

 Спортен карате клуб „Шампион”; 

 Футболен клуб „Марица”, с. Градина; 

 Футболен клуб „Ботев”, кв. Дебър; 

 Футболен клуб „Марица 1951”, кв. Любеново; 
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 Футболен клуб „Сокол”, с. Буково; 

 "Волейболен клуб Коини Волей - гр.Първомай"  

 "Морски клуб Първомай"; 

 "Клуб по водомоторни екстремни спортове"; 

И през 2020г. бе приет, организиран и финансиран общински спортен 

календар, за което бяха осигурени средства в общ размер на 16 450 лева. От 

страна на община Първомай бяха организирани и проведени следните 

мероприятия: 

Месец февруари: 

        1.Зимен спортен празник в Пампорово. 

       Месец септември: 

1. Ден на мобилността – велопоход до язовир с. Брягово; 

За проведените мероприятия са разходвани 11 729 лв. 

Мярка 1.7. Развитие на енергийната ефективност и енергийната 

сигурност  

Дейност 1.7.1. Осигуряване на енергийна ефективност 

През 2020 г. във връзка с извършено енергийно обследване и подбор на 

мерки за повишаване на енергийната ефективност до клас А на 

енергопотребление за сградата на Основно училище „“Свети Свети Кирил и 

Методий“ с. Дълбок извор, Община Първомай кандидатства за осигуряване на 

финансови средства за реализиране на проекта. 

Във връзка с реализиран договор за дарение на енергоспестяващи 

осветителни тела, е в процес на реализиране подмяната на уличното осветление 

в с. Караджалово. 

 

Дейност 1.7.2. Развитие производството на електроенергия от 

възобновяеми източници 

Постигнати резултати: 

През 2020 година в Община Първомай са внесени и одобрени 13 бр. 

проектна документация за изграждане на фотоволтаични централи на 

територията на общината за производство на ел. енергия до 30 Квч. Две в 

гр.Първомай, две в кв.Дебър, две в с.Брягово, една в с.Искра, две в с.Поройна, 

една в с.Дълбок извор, две в с.Крушево и една в с.Караджалово, общ. Първомай. 
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През 2020 г., в изпълнение на задълженията по чл.10, ал 1 от ЗЕВИ, с 

Решение №46 от 31.03.2020г. по Протокол №6, Общински съвет Първомай  прие  

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива за периода 2020-2030г. и Краткосрочна програма за 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 

за периода 2020-2023г. 

Дейност 1.7.3. Развитие и поддържане на електропреносната и 

електроразпределителната мрежа и съпътстващата ги инфраструктура 

Постигнати резултати: 

През 2020 година продължи изграждането на нови и обновяването на 

съществуващи ел. трасета и трафопостове от разпределителната мрежа на 

територията на Община Първомай. Внесени и одобрени са 9 бр. проектна 

документация. 

 

ПРИОРИТЕТ 2. УСТОЙЧИВО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ. 

 

Специфична цел 2. Постигане на икономически растеж чрез развитие 

на туризма, като сектор с висок потенциал 

Мярка 2.2. Изграждане на техническата, комуникационната и 

прилежаща инфраструктура към туристическите обекти в общината 

Дейност 2.2.3. Популяризиране на местните туристически продукти на 

национално и международно ниво 

С Решение № 60 /28.05.2020г. Общински съвет - Първомай прие Програма 

за развитие на туризма в община Първомай за 2020 г. 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 се включват 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. Постигнатите 

резултати са отразени в ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2020 г. Същият ще 
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бъде  предоставен на членовете на Консултативния съвет по въпросите на 

туризма при община Първомай за обсъждане и одобрение  и съгласно 

изискванията на чл. 12, т.1, внесен за приемане от ОбС –Първомай на сесията 

през м. Април на 2021 г. 

През 2020 г. бе използвана всяка възможност за рекламиране и 

популяризиране на общината чрез средствата за масова информация, участие на 

форуми от регионално и национално значение. Организираха се събития и 

мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието 

на туризма. Проведените през 2020 г. мероприятия са изключително малко 

поради епидимичната обстановка в станата. 

Проведени мероприятия в тази сфера: 

          Традиционно бе организиран и проведен „Шестнадесети празник на 

виното и винопроизводството Първомай 2021г.“;  

     Под патронажа на кмета на общината Николай Митков, на 03-04 октомври 

 2020 година на стрелковия комплекс на ЛРД ,,Марица”, кв.Дебър се проведе V-та 

по ред Киноложка изложба.  

 

Мярка 3.3. Правене на политики, междуобщинско и трансгранично 

сътрудничество за подобряване и развитие на туристическия потенциал 

на общината 

 

Дейност 3.3.1. Провеждане на активна междуинституционална 

координация при реализиране на политиките в областта на туризма в общината  

Постигнати резултати: 

 Поради епидимичната обстановка в страната туризма през 2020 г. е не 

успя да се разгърне в пълния си капацитет.  

 На заседание на Консултативен съвет по въпросите на туризма, след като 

се запознаха с материалите, членовете му взеха решение да се изготви 

Електронен каталог вместо албум, тъй като той дава възможност да се включат 

всички мероприятия и обекти, да се допълва информацията за тях, да се 

включват нови такива , дава представа за състоянието  и местоположението им. 

Наличието на такъв регистър/каталог ще помогне да се изберат най- 

подходящите обекти при изготвяне на рекламни материали като албуми, 
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диплянки, календари и др., да се прецени има ли нужда от реставрация или 

ремонт, да се проследи развитието на някои обекти.  

 

Специфична цел 3. Възстановяване и развитие на селскостопански 

производствен потенциал: оползотворяване на всички природни ресурси.  

През отчетната 2020 се работи в посока: 

-  наблюдение за възможността от ново разпространение на африканската 

чума по свинете, инфлуенца по птиците и други заразни болести при птици и 

дребни преживни животни; 

- провеждане на разяснителни кампании за заразните заболявания по 

животните и своевременно уведомяване на населението при констатирано 

огнище на болест, с цел предприемане на превантивни мерки; 

- провеждане на разяснителна кампания относно регистрацията на 

животновъден обект – лично стопанство, по реда на чл. 137 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност; 

-  възстановяване на производствения потенциал, нарушен от остро заразни 

заболявания по свинете, дребните преживни животни /ДПЖ-овце и кози/ и 

птиците; 

-    стимулиране на земеделските стопанства; 

 - положителен ръст на използваната земеделска площ, включваща 

обработваемата земя, трайните насаждения, постоянно затревени площи и 

градини; 

-  комасирана обработка на земеделските земи, окрупнено ползване на 

земеделските земи, чрез използване на възможностите, предоставени с Глава Vа 

„Ползване на земеделските земи” от ЗСПЗЗ. 

Мярка 2.3. Развитие на устойчиво селско и горско стопанство 

Дейност  2.3.1. Възстановяване и развитие на селскостопански 

производствен потенциал 

Устойчивото използване на поземлените ресурси е жизнено важно за 

устойчивото развитие на община Първомай. Земеделието е и трябва да остане 

главна връзка между хората и околната среда. За устойчивост в развитието на 

селските райони, се работи в съответствие с най-добрите екологични 

практики. Селското стопанство, като всяка друга дейност, оказва въздействие 

върху околната среда и отделните й елементи.   Устойчивото 
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земеделие интегрира три основни цели – опазване на околната среда, 

икономическа рентабилност и социална подкрепа.   

Опазването на земята и другите природни ресурси включва поддържането 

на доброто им състояние в дългосрочен план. 

Осъществяване на прехода към устойчиво развитие на селското стопанство 

е продължителен процес, изискващ участието на обществото. 

Стимулира се развитието на селското стопанство, като един от основните 

източници на доходи за населението на общината: 

- привличане на млади хора, работещи в сферата на земеделието; 

- въвеждане на иновативни методи и модерна техника при обработка на 

земята и производство на земеделска продукция; 

- осигуряване на пазари за реализация на произведените селскостопански 

стоки /продукти от растениевъдството и животновъдството/. 

Дейност 2.3.2. Стимулиране на производството и преработката на 

земеделски продукти с висока добавена стойност и пазарен потенциал 

И през отчетения период на територията на общината успешно   

продължава да се развива преработвателната промишленост, по-конкретно 

преработка на селскостопанска продукция в малки и средни предприятия. 

Работи се в насока въвеждането на нови технологии и иновации в областта на 

селското стопанство, с цел производство на стоки конкурентни на пазара у нас и 

в чужбина. 

Дейност 2.3.4. Привличане на инвеститори 

Община Първомай подкрепя местното производство и съдейства за 

разрастването му, чрез привличане на нови инвеститори. 

Дейност 2.3.5. Стимулиране разнообразяването на земеделските дейности 

Подкрепа регистрация на животновъдни обекти – ферми – фамилни и 

индустриални, пчелини, лично стопанство. 

Специфична цел 4: Реализиране на потенциала на общината в леката 

промишленост, чрез привличането на нови инвестиции и създаване на 

предпоставки за устойчиво й развитие. 

 

Мярка 2.4. Развитие на леката промишленост 
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Дейност 2.4.1. Насърчаване на местния икономически потенциал за 

развитие на леката промишленост в общината  

Постигнати резултати:  

През 2020г. поради пандемичната обстановка в страната и въведеното 

извънредно положение, Община Първомай не организира събития, свързани 

с насърчаване на местния икономически потенциал за развитие на леката 

промишленост в общината. 

ПРИОРИТЕТ № 3. ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ И 

АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ.  

Специфична цел 1: Повишаване квалификацията на заетите в 

общинска администрация, намаляване на бюрокрацията и повишаване на 

прозрачността в управлението. 

Работи се в посока повишаване на професионалната компетентност в 

общинската администрация чрез прилагане на принципа „учене през целия 

живот“ –   участие на служители в обучения и семинари в различни области 

(обществени поръчки, бюджет, финанси, счетоводство, административно 

обслужване и други). С оглед повишаване на прозрачността и отчетността в 

дейността на администрацията се актуализират стари и се разработват нови 

вътрешни правила във всяка една област. 

 

Мярка 3.2. Предоставяне на комплексни административни услуги на 

гражданите и бизнеса и развитие на електронното управление. 

 

Дейност 3.2.1. Развитие и надграждане на информационната 

инфраструктура за предоставяне на административни услуги 

Постигнати резултати: В общината се поддържат следните програмни 

продукти за работа: ”Е-община” – деловодство, каса наеми, такси и услуги, 

актове общинска собственост, Местни данъци и такси - Матеус, ActWare - 

актосъставяне, Lbd население - локална база данни население, Национална база 

данни. Поддържаме въведените автоматизирани информационни системи за 

обработка на документи, като се стремим да подсигурим хардуер, отговарящ на 

най-съвременни изисквания. Администрацията продължава да подържа и 

предоставя различни канали за достъп до услуги и информация - център за 
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административно обслужване, чрез интернет страницата на общината – 

заявление за записване на приемен ден, заявление за подаване на предложения 

и сигнали, заявление за достъп до обществена информация, електронна поща и 

други. Чрез електронната услугата деловодна справка може да се направи 

справка за съответната преписка или документ в деловодството. Предоставя се 

електронна справка за местни данъци и такси, където попълвайки 

задължителните полета "ЕГН/ЕИК/ЛНЧ" и "ПИН", се визуализират всички 

задължения за въведен ЕГН/ЕИК/ЛНЧ. ПИН-код можете да се получи срещу 

представен документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно. 

Задълженията за местни данъци и такси могат да се плащат много лесно и бързо 

в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ. Плащането се извършва 

само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ-а на 

фирмите. Използва се плащане с ПОС терминал и на двете каси на общината. 

Гражданите имат възможност за заявяване и получаване на услуги по 

електронен път чрез системата на сигурно електронно връчване 

(https://edelivery.egov.bg/) за водене на кореспонденция по електронен път 

(заявления, искания, жалби) към и от администрациите, без необходимост от 

физическо присъствие. Целта е да се даде възможност на гражданите от 

разстояние /без да посещават Центъра за административно обслужване /ЦАО/ 

да заявяват, заплатят и получат съответната услуга и/или задължение. По този 

начин гражданите ще спестят и време и средства.  

Дейност 3.2.2. Въвеждане на нови и подобряване на съществуващите 

услуги 

Постигнати резултати: През 2020 г. е продължено извличането на данни за 

административни структури и вписаните данни в Регистъра на услугите чрез 

вграждане на  следната информация от Административен регистър чрез 

Интегрираната информационна система на държавната администрация 

(ИИСДА): 

• органи, функции, организация на работа;  

• административни услуги; 

• състоянието на държавната администрация. 
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Въвежданата в ИИСДА информация автоматично се извлича и ползва в 

интернет страницата на общината. 

Въвежда се  системата за сигурно електронно връчване  на документи през 

деловодната система на  общината. 

Дейност 3.2.3. Развитие на комуникационната система на 

междуинституционално ниво 

Община Първомай преустанови документооборота на хартия, когато това не 

се изисква по закон, използвайки Средата за електронен обмен на съобщения 

(СЕОС).   

Държавна агенция „Електронно управление“ създаде алтернативна 

възможност за осъществяване на електронен обмен на документи, при проблем в 

работата на СЕОС - Система за сигурно електронно връчване. 

Община Първомай има създаден профил в Системата за сигурно електронно 

връчване и е вписана в Регистъра на участниците в СЕОС. Гражданите и 

бизнесът могат да използват възможностите, които дава системата за водене на 

кореспонденция по електронен път. Чрез нея могат да се подават сигнали, 

жалби, заявления за услуги и др. към и от администрациите. Системата 

поддържа услугата електронна препоръчана поща, предназначена за граждани и 

юридически лица, администрации, лица осъществяващи публични функции и 

организации, предоставящи обществени услуги. 

 

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  наблюдението и оценката  е  изпълнението на целите  и  

приоритетите  за  местно развитие, респективно на  ОПР  и  общинските  

стратегии  и  програми на  община  Първомай, съгласно определените  
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физически  и  финансови  индикатори, организацията  и  методите  на  

изпълнение, прилагани  от  органите  за  управление. 

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския 

план за развитие през 2020 година, както и мерките за преодоляване на тези 

проблеми: 

През 2020г. не са констатирани проблеми, възникнали в процеса на 

прилагане на плана. 

в) мерки за осигуряване на информация и публичност: 

Съгласно Закона за регионалното развитие, един от основните принципи, на 

които се основава провеждането на държавната политика за регионално 

развитие, е принципът за партньорство, публичност и прозрачност на всички 

нива при осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, 

наблюдението и оценката.  

Общинският план за развитие на Община Първомай 2014-2020 г., 

актуализиран за периода 2017 – 2020 г. е достъпен за всички заинтересовани 

лица на интернет страницата на община Първомай на адрес: 

https://www.parvomai.bg. 

 В съответствие с чл. 72, ал. 2 от ППЗРР, за резултатите от наблюдението на 

изпълнението на общинския план за развитие ежегодно се разработва годишен 

доклад, който се публикува на интернет страницата на Община Първомай след 

неговото одобряване, съгласно чл.72, ал.5 от ППЗРР.  

Наред с това в рамките на всеки проект, предвиден за изпълнение, са 

осигурени мерки и извършени адекватни действия за информиране и 

публичност. 

г) мерки за постигане на необходимото съответствие на Общинския план за 

развитие със секторните политики, планове и програми на територията на 

Община Първомай: 

Действащият План за развитие на Община Първомай 2014-2020 г., 

актуализиран впоследствие за периода 2017-2020 г., е разработен в съответствие 

с изискванията на Закона за регионалното развитие и с предвижданията на 

Областната стратегия за развитие на област Пловдив (2014-2020г.), Регионалния 

план за развитие на Южен централен район, Националната стратегия за 

https://www.parvomai.bg/
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регионално развитие (2012-2022г.), както и други стратегически документи в 

тази област. 

д) мерките за прилагане на принципа на партньорство: 

Основната цел на действията за прилагане на принципа на партньорство е 

да се осигури прозрачност и да се информират заинтересованите страни и 

участниците в процеса на формирането и прилагането на местната политика  за 

устойчиво развитие относно очакваните резултати и ползите за местната 

общност като цяло, както и да се мотивират заинтересованите страни за 

активно участие в процеса на реализация. 

 Основните партньори в изпълнението и наблюдението на ОПР са: 

общинската администрация, читалищата, общински съвет, училищни 

настоятелства, училища, детски градини, групи от хора - неправителствени 

организации, представители на граждани и бизнеса. 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 принципът 

на партньорство най – вече в областта на реализация на проекти от общинско 

значение.  

  

 4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от 

наблюдението. 

Предоставената информация очертава изпълнението на Общинския план за 

развитие през изминалата година и общо може да се направи извод, че голяма 

част от мерките за постигане на специфичните цели и приоритетите от 

Общинския план за развитите 2014 - 2020 г., актуализиран за периода 2017-

2020 г., се изпълняват успешно и през изтеклата 2020 г. 

 През последните години общинската администрация се възползва от редица 

възможности за кандидатстване с проекти, привличане и усвояване на средства 

от европейски фондове и програми, както и на национално финансиране в 

различни области. Публичните средства бяха насочени към решаване на 

съществени нужди и проблеми на населението в общината.  

Общината успя да натрупа сериозен опит в разработване на проекти и 

административен капацитет за тяхното управление и отчитане, като наред с 

това продължи да следи за всички възможни европейски и български програми 
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и донорски организации, които биха могли да финансират отделни обекти, 

дейности и проекти, което да доведе до постигане целите на ОПР. 

Отчетният период се характеризира с реализирани значителен брой 

дейности за подобряване условията, качеството на живот на населението на 

общината, както и селищната среда.  

Необходимо е да продължат усилията за подобряване на водопреносната 

мрежа, за изграждане на канализационната мрежа в населените места от 

общината и на пътната/уличната инфраструктура. Реконструкцията и 

модернизацията на пътната инфраструктура, в това число и уличната мрежа, 

подобряване управлението на отпадъците и повишаване на енергийната 

ефективност остават като приоритети в политиката на общината за 

подобряването на качеството на живот и привлекателността на населените 

места.  

Община Първомай трябва да продължи работа по изграждането на 

позитивен имидж на общината като място, предлагащо условия за развитие на 

туризма, както и популяризиране на местните туристически атракции и 

мероприятия. 

Следвайки политиката на Европейския съюз за учене през целия живот, до 

края на програмния период е препоръчително да продължи подобряването на 

капацитета на местното самоуправление. 

В следващия период 2021-2027 г. е необходимо да се поддържа активността 

в привличането на средства от европейски фондове, както и да се положат 

максимални усилия за изпълнение на проектите в процес на реализация. 

 

 


