
О  Т  Ч  Е  Т 

за дейността на Общинския съвет на Община Първомай 
и неговите комисии през първото полугодие на 2020 година

Уважаеми дами и господа Общински съветници, 

Този отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии е изготвен в 
изпълнение на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и обхваща периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. - първия пълен 
отчетен период за този състав на Общинския съвет. 

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

Във връзка с епидемичната обстановка заседанията на Общинския съвет се 
провеждаха при съответни мерки за безопасност: дезинфекция на Пленарната зала, 
осигуряване на достатъчно отстояние между общинските съветници, употреба на лични 
предпазни средства. През времето на извънредното положение две заседания на 
комисиите се проведоха съвместно в Пленарната зала с цел да се намали рискът за 
здравето на общинските съветници. Няма отменени заседания и няма сериозни 
отклонения от нормалния ритъм на работа. 

В деловодството на Общинския съвет през периода са постъпили 120 предложения 
от кмета на общината, заместник-кметовете, кметове на кметства, молби от граждани и 
юридически лица, които са резолирани по компетентност, в по-голямата си част са 
обсъдени от постоянните комисии и са трансформирани в актове на Общинския съвет.  

Поканите и материалите за заседанията на Общинския съвет се предоставят в срок 
на всички общински съветници на хартиен и/или магнитен носител в съответствие с 
правилника. Седем дни преди провеждане на съответното заседание на интернет 
страницата на общината се публикуват проектът за дневен ред и предложенията на 
вносителите.  

През отчетния период общинският съвет проведе 6 редовни заседания. Постоянните 
комисии също проведоха по 6 заседания, 2 от които бяха съвместни на всички комисии, 
а останалите както следва: 

- 4 съвместни заседания на ПК по правни въпроси и ПК по финанси, бюджет и 
стопански дейности; 

- 4 съвместни заседания на ПК по общинска собственост и инвестиции и ПК по 
младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм; 

- 4 съвместни заседания на ПК по образование, култура, вероизповедания и 
етнически въпроси и ПК по здравеопазване и социални дейности; 

- 4 съвместни заседания на ПК по устройство на територията, строителство, 
транспорт, икономика, търговия и услуги и ПК по земеделие, горско стопанство и 
екология; 

През периода Общинският съвет е приел общо 66 решения. 



С решение № 26 ОбС промени състава на Обществения съвет за упражняване на 
обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните 
помощи и социалните услуги. 

С решение № 27 ОбС определи нов състав на Наблюдателната комисия по чл.170, 
ал.2 от ЗИНЗС. 

С решение № 35 ОбС определи нов състав на Местната комисия по чл.8, ал.2 от 
ЗУПГМЖСВ. 

С решение № 58 беше създадена Постоянна комисия за противодействие на 
корупцията и установяване на конфликт на интереси и беше определен нейният състав. 

С решение № 34 ОбС определи нов представител на община Първомай в 
„Организация за управление на Тракийски туристически район”.  

С решение № 57 ОбС определи представител на община Първомай в общото 
събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, 
обслужвана от „ВиК” ЕООД гр. Пловдив. 

С решение № 47 ОбС даде съгласие за членство на община Първомай в СНЦ 
„Асоциация Толерантност” и определи представители. 

С решение № 76 ОбС даде съгласие за участие на Община Първомай като партньор 
на община Пловдив в интегриран проект по програма „LIFE”. 

С решение № 67 бяха закрити кметство Драгойново и кметство Поройна. 

В социалната сфера с решение № 78 ОбС откри социална услуга в общността 
„Център за социална рехабилитация и интеграция” като делегирана от държавата 
дейност. С решение № 79 ОбС даде съгласие за кандидатстване на община Първомай 
пред Фонд „Социална закрила” с проектно предложение „Модернизация чрез 
закупуване на нови технически средства за деца и младежи, настанени в социални 
услуги”. С решение № 54 беше приет Годишен план за развитие на социалните услуги, 
с решение № 55 – Общинска програма за закрила на детето за 2020 г. 

Бяха приети решения, въвеждащи в действие наредби, програми и стратегии: 
- Стратегия за управление на общинската собственост на община Първомай за 

период 2020-2023 година; 
- Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в 

община Първомай през 2020 година, която се допълва през годината; 
- Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2019 година на 

Общинския план за развитие на Община Първомай 2014-2020г., актуализиран за 
периода 2017-2020 година; 

- Решение № 46: Краткосрочна програма за насърчаване на използването на 
енергия от възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ и биогорива на Община 
Първомай 2020-2023 г., и на Дългосрочна програма за насърчаване на използването на 
енергия от възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ и биогорива на Община 
Първомай 2020-2023 година; 

- Решение № 43:  
- Отмяна на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на 

граждани, управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на 
община Първомай и приемане на нова Наредба за условията и реда за установяване на 
жилищни нужди на граждани, управление и разпореждане с общински жилищни имоти 
на територията на община Първомай. 

- Решение № 44: Наредба за условията и реда за провеждане на обсъждане на 
проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез дългосрочен общински дълг; 



- Решения № 61 и № 70: Наредби за изменение и допълнение на Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от 
община Първомай. 

- Решение № 69: Програма за развитие на туризма през 2020 г. 

Бяха приети решения, свързани с бюджета и финансите на общината: 
- Решение № 21, изменено с решение № 41: Бюджет на община Първомай за 2020 

година; 
- Решение № 42: Бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията от 

местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Първомай; 
- Решение № 56: Предоставяне на временни безлихвени заеми от временно 

свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския 
съюз за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от 
Европейския съюз и по други международни програми и договори, включително и на 
бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 

- Решение № 71: Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на 
безлихвен заем от Централния бюджет на РБ. 

- С Решение № 20 ОбС одобри общата численост и структурата на дейност 
Общинска администрация в Община Първомай и числеността на дейностите при 
община Първомай;  

Решения, свързани с разпореждане и управление на общинска собственост.  
През разглеждания период най-голям брой са приетите решения, които  влизат в 

тази категория.  
Бяха определени общинските пасища, мери и ливади в землищата на община 

Първомай за общо и индивидуално ползване за стопанската 2020/2021 година и 
правилата за ползването им. 

Решение № 59: Безвъзмездно прехвърляне на недвижими имоти, представляващи 
язовири и водоеми – публична общинска собственост, в собственост на държавата.  

Решение № 60: Освобождаване от заплащане на наемни цени или месечни такси на 
наематели или ползватели, на предоставени под наем или за ползване имоти – 
общинска собственост, които са преустановили дейността си вследствие на мерките и 
ограниченията, наложени по време на извънредното положение. 

С решение № 81 ОбС даде съгласие за безвъзмездно прехвърляне на недвижими 
имоти, общинска собственост, на държавата във връзка с изграждането на новия мост 
над р. Марица и пътна варианта. 

Решение № 72: Безвъзмездно прехвърляне на движими вещи – частна общинска 
собственост, от община Първомай на „МБАЛ-Първомай” ЕООД. 

С решение № 48 ОбС закри ОУ „Христо Ботев“ в село Езерово, считано от 
01.08.2020 г. 

През първото полугодие на 2020 година Общинският съвет е приел следните 
отчети: 

- Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода м.юли- 
м.декември 2019 г.;  

- Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за второто полугодие на 
2019 г.;  

- Решение № 38: Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците 
на територията на община Първомай за 2019 год.;  

- Решение № 39: Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда 
на територията на община Първомай за 2019 г.; 



- Годишните финансови отчети на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД и „Медицински 
център I – Първомай“ ЕООД за 2019 г.; 

- Решение № 68: Приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба 
срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община 
Първомай за 2019 г. 

- Решение № 69: Приемане на Отчет за изпълнение на Програма за развитие на 
туризма за 2019 г. 

С две решения ОбС е дал съгласие за отпускане на финансова помощ на граждани 
от общинския бюджет. 

Общинският съвет стриктно изпълнява задълженията си по чл.22, ал.1 от ЗМСМА в 
седемдневен срок да изпраща приетите актове на кмета на общината и на областния 
управител, както и задълженията си по чл.22, ал.2 от ЗМСМА в седемдневен 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 
не  е върнал за ново обсъждане или оспорил пред съда нито един акт  на ОбС за целия 
отчетен период. 

В изпълнение на правомощията си по чл.45, ал.5 от ЗМСМА Кметът на общината 
не  е върнал за ново обсъждане или оспорил пред съда нито един акт на ОбС за целия 
отчетен период. 

Това до голяма степен се дължи на установената добра координация между 
ръководството на общинския съвет и общинската администрация в процеса на 
подготовката на материалите за заседанията на Общинския съвет. 

Уважаеми колеги, 
През първото полугодие на 2020 год. Общинския съвет на Община Първомай 

успешно изпълняваше определените от закона функции на орган на местното 
самоуправление. Уверен съм, че с мъдрост и конструктивен диалог ще успеем да 
обединим усилията си и да направим община Първомай по-добро място за живеене. 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  


