
Информация за проекти на Община Първомай - в процес на 
изпълнение 

1.Наименование на проекта: „Залесяване на неземеделски земи в община 
Първомай” 
Номер на Договор:  16/223/00272  от 17.04.2013 г. 
Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., 
мярка 223 
Бенефициент: Община Първомай
Срок на договора: пет години след първата година на залесяване, т.е до края на 
2019 г. 

2.Наименование на проекта: „Приеми ме 2015” 
Споразумение за партньорство № BG03-ПС01-25/11.12.2015 г. между Агенция за 
социално подпомагане и Община Първомай, анексирано на 01.09.2016 г. и 26.04.2017 г.
Източник на финансиране – ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 
АСП - бенефициент 
Община Първомай – партньор 
Дата на приключване на проекта: 31.12.2020 г. 

3.Наименование на проекта: „Подобряване на материално – техническата база на 
Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Първомай с цел повишаване 
качеството на образователната среда“ 
Номер на Договор:  BG16RFOP001-3.002-0020-C01 от 20.12.2016 
Бенефициент: Община Първомай
Източник на финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. 
Дата на приключване на проекта: 20.12.2018 г. 

4. Наименование на проекта: „Рехабилитация и реконструкция на общински път 
PDV1217 /І-8, Поповица-Бяла река/-Първомай, кв. Дебър-Брягово-Искра-
/PDV3219/, в участъка от път Републикански път І-8 (Поповица-Бяла река) до с. 
Брягово” 
Номер на Договор: 16/07/2/0/00560 от 10.11.2017 г. 
Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., 
мярка 7.2 
Бенефициент: Община Първомай
Срок на договора: 36 месеца от датата на подписването на договора за предоставяне 
на финансова помощ 



5. Наименование на проекта: „Втора комбинирана процедура за проектиране и 
изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително 
третиране на битови отпадъци” по ос 2 на ОПОС 2014-2020 на РСУО – регион 
Асеновград 
Номер на Договор: BG16М1OP002-2.006-0001-C01 от 29.06.2018 г.   
Източник на финансиране: Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г. 
Община Първомай е партньор по проекта. 
Бенефициент: Община Асеновград 
Дата на стартиране: 16.07.2018 г.  
Дата на приключване: 16.08.2020 г.

6. Наименование на проекта: „Добри практики за осигуряване на заетост” 
Номер на Договор: BG05M9OP001-4.003-0010-C01 от 21.11.2018 г. 
Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
2014-2020 г. 
Бенефициент: Община Първомай
Дата на стартиране: 01.12.2018 г.  
Дата на приключване: 01.06.2020 г.


