
 

  

 

 

      Днес  18.09.2020г. в гр.Първомай, подписаните 

o Диметра Начева – юрисконсулт при ОбА Първомай; 

o Петко Петков – гл. специалист „Обслужване на компютърни системи и мрежи“; 

o Десислава Чандърова – Специалист „Административно обслужване“ 

  

съставихме настоящия акт за следното: 

    В изпълнение на чл. 20, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, на 14.08.2020г. на интернет 

страницата на Община Първомай - https://www.parvomai.bg/общински-съвет/нормативна-база/обявления e публикуван проект на План 

за интегрирано развитие на община Първомай за периода 2021-2027г, ведно с Покана-уведомление за обществено обсъждане. 

Законовият срок за даване на възражения, предложения и становища по Проекта изтече на 14.09.2020г., като преди това 

заинтересованите лица са имали още една възможност да предоставят своите становища на обществено обсъждане, проведено на 

09.09.2020г. от 11.00 часа.  

С настоящето удостоверяваме, че в дадения 30-дневен срок, на електронния адрес на Община Първомай не са постъпили  

предложения, възражения и становища от граждани и други заинтересовани лица, но в деловодството на Общинска администрация 

Първомай е постъпило предложение с вх. №  10-13-11/26.08.2020г. от кмета на с. Караджалово – г-жа Мариана Колева.  
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СПРАВКА  

ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ/ НЕ ПОСТЪПИЛИ / ВЪЗРАЖЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ,  СТАНОВИЩА ПОЛУЧЕНИ 

ПРИ СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2021-

2027г. 

 

 

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ / 

ОРГАН НА МЕСТНО 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

ВЪЗРАЖЕНИЕ / ПРЕДЛОЖЕНИЕ/ 

СТАНОВИЩЕ 

ПРИЕМА / НЕ 

ПРИЕМА 

ПРЕДЛОЖЕНИ

ЕТО 

 

МОТИВИ / ОБОСНОВКА 

Интернет страницата на 

община Първомай на адрес: 

http://www.parvomai.bg/web/

proekto.html 

Предложение с вх. № 10-13-11/26.08.2020г., от 

кмета на с. Караджалово – г-жа М. Колева, 

относно допълнения към Плана за интегрирано 

развитие на Община Първомай. Предложенията 

са свързани основно с точка 4 от част I от Плана 

за интегрирано развитие на община Първомай за 

периода 2021-2027г. – инфраструктурно развитие, 

свързаност и достъпност.  

4.2. – Пътна мрежа;   4.3. Водоснабдителна мре- 

жа; 4.5. Енергийна мрежа; 4.7. Сметосъбиране. 

Дял на обслужваното население; и част 5 

Екологично състояние и рискове – 5.1. 

канализационна мрежа – изграденост.  

 

  

 

В настоящия план за интегрира- 

но развитие на Община Първомай 

за периода 2021-2027г.– ПИРО, 

цитираните в докладната запис- 

ка предложения, са цялостно 

засегнати в предвидените 

оперативни програми, както и 

проблемните точки, на които 

трябва да се обърне внимание. 

След приемането на ПИРО,тези 

проблемни зони, ще бъдат 

разпределени по местата, които 

имат нужда от инвестиции. 

 

 
 

Изготвили: 

 

Диметра Начева:……………/П/………………..                                                                 Петко Петков……………/П/…………………… 

юрисконсулт в ОбА Първомай                                                                                         Гл. специалист „Обслужване на компютърни системи и мрежи“ 

  

 

Десислава Чандърова…………/П/……………... 

Специалист „Административно обслужване“ 


