
О Т Ч Е Т 

за дейността на Общинския съвет на Община Първомай 
за периода м.юли – м.декември 2019 година 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

Този отчет за дейността на Общинския съвет на община Първомай е изготвен в 
изпълнение на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и обхваща периода от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г. 

Дейността на Общинския съвет през отчетния период беше изцяло съобразена с 
нормативните изисквания. Няма сигнали и няма констатации за допуснати нарушения 
на закона или на Правилника. 

В деловодството на Общинския съвет за периода са постъпили 158 предложения 
от кмета на общината, заместник-кметовете, кметове на кметства, молби от граждани и 
юридически лица, които са резолирани по компетентност, обсъдени от постоянните 
комисии и в по-голямата си част са трансформирани 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 съответното заседание на интернет страницата на общината се 
публикуват проектът за дневен ред на заседанието и предложенията за обсъждане от 
съвета.  

Съгласно чл.22, ал.1 от ЗМСМА приетите актове от Общинския съвет се 
изпращат в седемдневен срок на кмета на общината и на областния управител, както и 
се обявяват на населението чрез интернет страницата на общината. 

В изпълнение на правомощията си по чл.45, ал.4 от ЗМСМА, Областният 
управител на област Пловдив   е върнал за ново обсъждане решение № 427, прието по 
Протокол № 48 от 12.07.2019 г., относно доброволно прилагане на влязъл в сила, 
неприложен дворищнорегулационен план от 1955 г., по отношение на УПИ VIII – 531 
от кв.54 по регулационния план на с. Буково, общ. Първомай, обл. Пловдив, по реда на 
§ 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ, което е отменено от съвета в законоустановения срок. 

За периода от м.юли до м.октомври /включително/ 2019 г. функционира 
избрания Общински съвет за мандат 2015 г. – 2019 г. Проведени са четири заседания, 
на които са приети 37 решения.  

Пет от приетите решения са свързани с бюджета и финансите на общината – с 
решение № 433 от 30.08.2019 г. и решение № 455 от 18.10.2019 г. е изменен бюджетът 
на общината за 2019 г.; приет е отчетът за изпълнение на бюджета за 2018 г.; одобрена 
е бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. на постъпленията и разходите за местни 
дейности и е трансформиран бюджетен заем в размер на 30 000 лв. в парична вноска за 
увеличаване капитала на „Медицински център I – Първомай“ ЕООД чрез увеличаване 
на дяловете.  

Най-голяма част от приетите решения на Общинския съвет – 15, 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, неприложен дворищно 
регулационен план; предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд; 
възмездно придобиване на собственост от Община Първомай на недвижими имоти. 



Приети са 3 решения в областта на образованието – разрешаване 
съществуването на маломерни и слети паралелки в общинските училища, с брой на 
ученици под нормативно определения, за учебната 2019/2020 г.; включване на СУ 
„Проф. д-р Асен Златаров“ град Първомай, чрез актуализиране на списъка на 
средищните детски градини и училища, приемащ се с акт на Министерски съвет; 
завишаване броя на децата в общинските детски градини на територията на община 
Първомай за учебната 2019/2020 г. 

За периода от м.юли до м.октомври /вкл./ Общински съвет - Първомай е приел: 
- отчет за дейността на Общинския съвет в град Първомай и неговите комисии за 

периода м.януари – м.юни 2019; 
- отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Първомай за 

първото полугодие на 2019 г.; 
- план за защита при бедствия на община Първомай; 
- информация за подготовката на общината за работа при есенно-зимни условия 

2019/2020 г. 
Във връзка с проведените местни избори за общински съветници и кметове, с 

решение № 453 от 25.09.2019 г., Общинският съвет е избрал временно изпълняващ 
длъжността „Кмет на община Първомай“ и временно изпълняващи длъжността „Кмет 
на кметство“. 

Общинският съвет е приел три решения за отпускане на финансова помощ на 
седем граждани от общината със здравословни проблеми, на обща стойност 7 000 лв. 

На 08.11.2019 г. се проведе първото заседание на новоизбрания Общински съвет 
на община Първомай за мандат 2019-2023 г., свикано от Областния управител на област 
Пловдив. На това тържествено заседание новоизбраните кметове и общински 
съветници положиха клетва съгласно чл.32, ал.1 от ЗМСМА. С Решение № 2 на ОбС от 
08.11.2019 г. по протокол № 1 беше избран председател на Общинския съвет. 

Освен тържественото заседание през отчетния период новосформираният 
Общински съвет е провел две редовни заседания и е приел шестнадесет решения.  

На провелото се през м. ноември редовно заседание ОбС прие решение за 
създаване и утвърждаване състава на Постоянните комисии към Общинския съвет. 
Постоянните  комисии към Общински съвет са както следва: 

1.1. ПК „Финанси, бюджет и стопански дейности”; 
1.2. ПК „Правни въпроси”; 
1.3. ПК „Здравеопазване и социални дейности”; 
1.4. ПК „Общинска собственост и инвестиции”; 
1.5. ПК „Образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси”; 
1.6. ПК „Младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм”; 
1.7. ПК „Устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия 

и услуги”; 
1.8. ПК „Земеделие, горско стопанство и екология”. 

На провелото се заседание през м. декември Общинският съвет прие Правилник 
за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Първомай. Новият 
правилник се приема с цел да регламентира ясни правила за добра работа на общинския 
съвет, включително при подготовката и провеждането на заседанията на съвета и 
неговите комисии, внасянето и обсъждането на проекти, вземането на решения, 
взаимодействието с общинската администрация и с други органи.  

Общинският съвет избра свои представители и делегати в Общото събрание на 
Националното сдружение на общините в Република България, в Общото събрание на 



Регионалната асоциация на общини „Тракия“ и в Областния съвет за развитие на 
област Пловдив. 

С решение № 7 от 21.11.2019 г. по Протокол № 2 беше утвърден броят на 
кметските наместници на територията на община Първомай, а с решение № 12 от 
19.12.2019 г. по Протокол № 3 ОбС бяха одобрени частични промени на делегираната 
от държавата дейност 122 на Общинска администрация в община Първомай. 

На проведеното през м.декември заседание Общинския съвет одобри план-
сметка за приходите и необходимите разходи на Община Първомай за дейностите по 
управление на отпадъците за 2020 г. и определи размера на такса битов отпадък в 
Община Първомай за 2020 г. 

С две от приетите решения е изменен бюджетът на Община Първомай за 2019 г., 
също две са и решенията на Общинския съвет, свързани с управление и разпореждане с 
имотите общинска собственост – предоставяне на земеделски земи от общинския 
поземлен фонд и обявяване за частна общинска собственост на комплекс „Плувен 
басейн“. 

Общинският съвет на Община Първомай подробно беше запознат и прие за 
сведение информация относно резултатите от проверка за размера и вида на 
задълженията на община Първомай към 08.11.2019 г. – началото на мандат 2019-2023 
година. 

Уважаеми колеги, 
Дейността на Общинския съвет на Община Първомай за мандат 2019 - 2023 

година започна с инициативност и готовност за градивна и ползотворна работа. 
Надявам се с конструктивен диалог да успеем да направим община Първомай място, 
където избирателите ни ще намерят увереност за по-добро бъдеще и заедно ще 
реализираме силно местно самоуправление. 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 


