Заличена информация съгласно Закона за
защита на личните данни.

ОТЧЕТ
за дейността на Общинския съвет в град Първомай и неговите
комисии за периода от м.януари – м.юни 2019 година
Уважаеми дами и господа общински съветници,
В изпълнение на разпоредбите на чл.27, ал.6 от Закона за местната
администрация и местното самоуправление предоставям за разглеждане
настоящия отчет за дейността на Общинския съвет в град Първомай и
неговите комисии. Отчетът обхваща периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019
г. За този период Общинският съвет в град Първомай е провел шест
редовни заседания, на които е приел четиридесет и осем решения.
Заседанията на Общински съвет се провеждат открито и съгласно
Закона за местното самоуправление и местната администрация и
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Първомай,
неговите постоянни комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, като на тях присъстват кмета на общината, зам. кметове,
кметове на кметства, секретаря на общината, граждани, медии.
В деловодството на Общински съвет са постъпили 128 предложения
от кмета на общината, зам.кметовете, кметове на кметства, молби от
граждани и юридически лица, които са резолирани по компетентност,
обсъдени в заседанията на постоянните комисии и в по-голямата си част
трансформиран в актове на Общинския съвет.
Поканата и материалите за заседанията на Общинския съвет се
предоставят в срок на всички общински съветници на хартиен и/или
магнитен носител. Седем дни преди провеждане на заседанието на
Общинския съвет обществеността се информира чрез интернет страницата
на общината, където се публикува проекта за дневен ред на заседанието и
предложенията за обсъждане от съвета.
Общинският съвет в град Първомай изпълнява задълженията си по
чл.22, ал.1 от ЗМСМА да изпраща в седем дневен срок приетите актове от
съвета на кмета на общината и областния управител, както и задълженията
си по чл.22, ал.2 от ЗМСМА в седем дневен срок да разгласява актовете си
на населението чрез интернет страницата на общината.
В изпълнение на правомощията си по чл.45, ал.4 от ЗМСМА
Областният управител на област с административен център - град Пловдив
е върнал за ново обсъждане решение № 383, прието по Протокол № 43 от
28.02.2019 г., като частично незаконосъобразно, което е изменено с
решение № 397, прието по Протокол № 44 от 28.03.2019 г. Решение № 397
в частта му по т.1 е оспорено от Областния управител като
незаконосъобразно и е сезиран Административен съд Пловдив, като е

образувано Административно дело № 1103/2019 г. Открито съдебно
заседание по делото е насрочено за 24.09.2019 г.
Проектите за решения се разглеждат в заседания на постоянните
комисии професионално, задълбочено и детайлно. Заседанията на
комисиите са местата, където се водят дискусиите, сблъскват се мненията,
правят се разумните компромиси, докато се стигне до общо становище с
ясното съзнание, че то трябва да е най-полезно за хората и за общината
като цяло. Вносителите на материалите и специалисти от Общинска
администрация участват активно в изясняването на поставените въпроси и
предоставят допълнителна информация.
Заседанията на постоянните комисии се провеждат съвместно както
следва:
- ПК „Младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм” и ПК
„Земеделие, горско стопанство и екология”.
- ПК „Правни въпроси” и ПК „Образование, култура,
вероизповедания и етнически въпроси”.
- ПК „Общинска собственост и инвестиции” и ПК „Устройство на
територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги”.
- ПК „Здравеопазване и социални дейности” и ПК „Финанси, бюджет
и стопански дейности”.
Всички постоянни комисии са провели по шест съвместни заседания.
В изпълнение на едно от най-важните правомощия на висшия орган
на местното самоуправление Общински съвет прие бюджета на община
Първомай за 2019 г. след обстойно разглеждане, обсъждане и определяне
на приоритетите от първостепенно значение. С Решение № 421/19.06.2019
г. бюджета на общината беше изменен с цел отпускане на временен
безлихвен заем за съфинансиране на проект „Повишаване на енергийната
ефективност на сградата на „Медицински център I – Първомай“ ЕООД, а с
Решение № 413/30.05.2019 г. бяха предоставени безлихвени заеми от
временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за
средства от Европейския съюз за авансово финансиране по проекти,
финансирани от Европейския съюз.
С оглед осигуряване на адекватно обезпечение на авансово плащане
за проекти, Общинският съвет даде съгласие за издаване запис на заповед
от община Първомай по проектите – „Подобряване на материалнотехническата база на ПГСС „В.Левски“ гр.Първомай с цел повишаване
качеството на образователната среда“ и „Патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания в община Първомай“.
През периода на отчета са приети решения, които въвеждат в
действие програми и планове за развитие на общината:
- Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската
собственост в Община Първомай през 2019 година;
- Общинска програма за закрила на детето за 2019 година;

- Програма за развитие на туризма в община Първомай през 2019 г.;
- Годишен план за изпълнение на Общинската стратегия за развитие
на социалните услуги в община Първомай /2016-2020 г./ за 2020 г.
Общинският съвет даде съгласие община Първомай да кандидатства
по следните проекти:
- кандидатстване на Община Първомай пред Фонд
„Социална
закрила” с проектно предложение „Подновяване и модернизиране на
кухненското обзавеждане и оборудване на „Домашен социален патронаж”
– гр. Първомай” и осигуряване на съфинансиране по проекта.
- кандидатстване на Община Първомай с проектно предложение по
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.040 – „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020.
Най-голяма част от приетите решения на Общински съвет –
четиринадесет броя, са в сферата на управление и разпореждане с имотите
общинска собственост – отдаване под наем; продажба чрез публичен търг
на недвижими имоти; обявяване за частна общинска собственост;
доброволно прилагане на влязъл в сила, не приложен дворищно
регулационен план; определяне на общинските пасища, мери и ливади за
общо и индивидуално ползване; прекратяване на съсобственост между
общината и физически лица; придобиване на недвижим имот.
По искане на Окръжен съд Пловдив Общинският съвет прие решение
за попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели за Районен
съд Първомай, мандат 2019-2023 г. След приключване на процедурата
Общинският съвет определи кандидатите за съдебни заседатели, които да
бъдат предложени на Общото събрание на съдиите при Окръжен съд
Пловдив за избиране.
Поради изтичане срока на договора, сключен между община
Първомай и управителя на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД гр.Първомай с
Решение № 399 от 28.03.2019 г. Общинският съвет обяви конкурс за
възлагане на управлението на многопрофилната болница. По предложение
на председателят на комисията избрана за организиране и провеждане на
конкурса, с Решение № 411 от 30.05.2019 г. Общинският съвет одобри
спечелилата конкурса д-р Румяна Бойлова и й възложи управлението на
„МБАЛ-Първомай“ ЕООД.
През периода м.януари-м.юни 2019г. са приети три решения свързани
с инфраструктурата, устройството на територията, строителството и
транспорта – даване на предварително съгласие и одобряване на подробен
устройствен план; разрешение за изработване на проект и одобряване на
задание към него за подробен устройствен план във връзка с промяна
статута на земеделска земя за неземеделски нужди; определяне на
автобусните спирки в населените места в община Първомай.

За отчетния период бяха представени и приети отчетите за:
- дейността на Общинския съвет в град Първомай за периода м.юли –
м.декември 2018 г.;
- изпълнение решенията на Общинския съвет за второто полугодие
на 2018 г.;
- изпълнение на програмата за управление на отпадъците на
територията на община Първомай за 2018 г.;
- изпълнение на програмата за развитие на туризма за 2018 г.;
- изпълнение на програмата за опазване на околната среда на
територията на община Първомай за 2018 г.;
- за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на
Община Първомай 2014-2020 г. през 2018 година.
- годишните финансови резултати на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД и
„Медицински център I – Първомай“ ЕООД за 2018 г.;
- дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните при община Първомай за 2018 г.
През отчетния период в деловодството на Общински съвет са
постъпили молби на граждани от общината за отпускане на финансова
помощ по здравословни причини. Постъпилите молби и придружаващите
ги документи са обстойно разгледани в заседания на ПК „ЗСД“ и ПК
„ФБСД“ и по предложение на председателя на ПК „ЗСД“, Общинският
съвет е приел две решения за отпускане на финансова помощ на петима
нуждаещи се граждани, на обща стойност 4 900 лв.
Уважаеми колеги,
Представям настоящия отчет за информация и се надявам с диалог и
самокритичност в оставащата малка част от мандата да вървим напред в
изпълнение на задълженията си на общински съветници пред своите
избиратели. Нека да продължим да полагаме усилия, за да отговорим на
очакванията на жителите на община Първомай, за благоденствието на
всички.

ДЕЧКО ПЕТКОВ:
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