
О  Т  Ч  Е  Т 

за дейността на Общинския съвет на Община Първомай 
и неговите комисии през второто 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 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г. - втория пълен 
отчетен период за този състав на Общинския съвет, с който завършва първият цялостен 
годишен цикъл от мандата на общинските органи за управление. 

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

Поради извънредната епидемична обстановка заседанията на Общинския съвет се 
провеждаха при съответни мерки за безопасност: дезинфекция на Пленарната зала, 
осигуряване на задължителното минимално отстояние 1,5 м. между присъстващите в 
залата лица, употреба на лични предпазни средства. Заседанията на постоянните 
комисии през м. октомври, ноември и декември 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 115 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 ОбС проведе 6 /шест/ редовни заседания. 
Постоянните комисии проведоха също по 6 заседания, 3 от които бяха съвместни 

на всички комисии, а останалите както следва: 
- 3 съвместни заседания на ПК по правни въпроси и ПК по финанси, бюджет и 

стопански дейности; 
- 3 съвместни заседания на ПК по общинска собственост и инвестиции и ПК по 

младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм; 
- 3 съвместни заседания на ПК по образование, култура, вероизповедания и 

етнически въпроси и ПК по здравеопазване и социални дейности; 
- 3 съвместни заседания на ПК по устройство на територията, строителство, 

транспорт, икономика, търговия и услуги и ПК по земеделие, горско стопанство и 
екология; 

През отчетния период Общинският съвет е приел общо 50 решения, които в 
зависимост от характера и материята, която уреждат, могат да се разпределят в няколко 
основни категории: 



1. Решения, с които бяха приети или изменени и допълнени общински наредби
– 5бр. - както следва: 

- Наредба за управление и за учредяване на ограничени вещни права върху спортни 
обекти – собственост  на община Първомай – нова, приета с решение № 112 от 
октомври 2020 г. 

- Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата 
активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на 
спортните клубове в община Първомай – нова, приета с решение № 128 от декември 
2020 г. 

 - Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци на 
територията на Община Първомай, приета с решение № 84 от м. юли 2020 г. С 
внесените изменения и допълнения местната наредба беше приведена в съответствие 
със Закона за местните данъци и такси. Своевременното приемане на измененията в 
тази наредба стана основание за прекратяване на заведеното от Окръжна прокуратура – 
Пловдив против Общинския съвет съдебно дело № 71/2020 г. на Административен съд - 
Пловдив и предотврати постановяването на едно негативно за нас съдебно решение. 

 - Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги, предоставяни от община Първомай беше изменена и допълнена два пъти:   

С Решение № 102 от м.септември бяха въведени такси за новите услуги, 
предоставяни от общината в сътрудничество с Агенцията по геодезия, картография и 
кадастър, а именно: издаване на скици на имоти, схеми на сгради и други документи от 
АГКК. С приемането на това решение и откриването на специализиран офис в сградата 
на общината гражданите вече няма нужда да пътуват до Пловдив, за да заявяват и да 
получават необходимите документи.   

С решение № 126 от м.декември  бяха въведени такси за водовземане.  

2. Решения, свързани с бюджета и финансите на общината: 
През м.август ОбС прие уточнения годишен план на бюджет 2019 година; отчет за 

изпълнение на бюджета за 2019 г.; отчет за  изпълнение на сметките за средства от ЕС 
за 2019 година; отчет  на инвестиционна програма и текущи ремонти за 2019 г.; отчет за 
състоянието на общинския дълг към 31.12.2019 г. и дълга на лицата по чл. 8а от закона 
за общинския дълг.

През м.септември и през м.декември приети бяха решения за изменение на 
бюджета на общината за 2020 година;  през м.септември беше прието решение за 
одобряване на бюджетна прогноза за периода 2020 – 2023 г., етап II на постъпленията 
от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Първомай.

През месец ноември ОбС прие решение за поемане на дългосрочен общински дълг 
под формата на банков заем от финансова или кредитна институция от Община 
Първомай /решение № 116/. Целта на заема беше определена – за погасяване на стари 
задължения, натрупани в предходни мандати.   

На същото заседание беше прието и решение за предоставяне на временни 
безлихвени заеми от временно свободни средства от общинския бюджет по проекти 
финансирани със средства на Европейския съюз /решение № 117/ и беше определен нов 
състав на одитния комитет в община Първомай.

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

тази група. Част от тях са за разпореждане с общински имоти - продажби и отдаване 



под наем. Друга част са в сферата на устройството на територията, инфраструктурата, 
строителството. 

Три са приетите решения за откриване на процедура за избор на оператор на 
язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водни 
обекти –ПОС; 

С две свои решения ОбС е определил маломерни имоти от ОПФ, които могат да се 
отдават под наем за една година без търг или конкурс, както и за предоставяне на 
земеделски земи от ОПФ на основание § 27 от ПЗР на ЗСПЗЗ.  

4. Решения в областта на образованието
Общинският съвет прие решение за закриване на ОУ „Христо Ботев“ село Езерово 

считано от 01.08.2020 г.; и с последващо решение през м.август ОбС предложи на 
министъра на образованието същото да бъде изключено от списъка на средищните 
детски градини и училища. 

С Решение № 95 от м.август Общинският съвет утвърди общинската образователна 
мрежа за учебната 2020/2021 година; 

5. Други решения: 
През периода от м.юли до м.декември 2020 г. Общинският съвет прие още няколко 

отчета /освен за Бюджет 2019/: 
- отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за първото полугодие 

на 2020 г.;  
- отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Първомай за първото 

полугодие на 2020 г.;  
- годишен отчет за изпълнение на действащите концесионни договори през 2019 

година. 
С решение № 101 през м. септември беше приет План за интегрирано развитие на 

община Първомай за периода 2021-2027 г./ПИРО/; 
През м. декември ОбС прие решение за даване на съгласие за кандидатстване по 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05FMOP001-5.001 – „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19” по 
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. На същото 
заседание беше одобрена План-сметка за  приходите  и необходимите разходи на 
Община Първомай за дейностите по управление на отпадъците за 2021 година. 

С три свои решения ОбС даде 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 през 
отчетния период, както и изобщо от началото на мандата досега. 

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 през 
отчетния период, както и изобщо от началото на мандата досега. 

Това от една страна е показател за качеството на юридическата експертиза на 
общинския съвет, а от друга страна е резултат от установената добра координация 



между ръководството на общинския съвет и общинската администрация в процеса на 
подготовката на материалите за заседанията. 

Уважаеми общински съветници, 
През второто полугодие, както и през цялата 2020 год. Общинският съвет на 

Община Първомай успешно изпълняваше определените от закона функции на орган на 
местното самоуправление. Актовете на общинския съвет, особено в областта на 
бюджета и инвестиционната програма, поставиха основата на една нова, градивна 
политика, резултатите от която стават все по-видими както в града, така и в селата.  

Уверен съм, че с мъдрост и воля ще успеем да обединим усилията си, да 
консолидираме още повече обществена енергия и да направим община Първомай по-
добро място за живеене. 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  


