О Т Ч Е Т
за дейността на Общинския съвет на Община Първомай
и неговите комисии през второто полугодие на 2021 година
Уважаеми дами и господа Общински съветници,
В изпълнение на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация предоставям на Вашето внимание този отчет за дейността на Общинския
съвет и неговите комисии.
През периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г. работата на Общинския съвет беше
съобразена с нормативните изисквания. Няма сигнали, оплаквания и 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 задължително минимално отстояние 1,5 м. между присъстващите в залата
лица, употреба на лични предпазни средства – маски и дезинфектанти. Заседанията на
постоянните комисии през периода се провеждаха 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 97 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
своевременно на всички общински съветници 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 общо 7 заседания - 6 редовни и 1
извънредно. С проведеното извънредно заседание на 19.10.2021 г. Общинският съвет успя
да спази крайния срок и взе необходимите решения за участие на „МБАЛ-Първомай”
ЕООД като партньор на Министерството на здравеопазването по процедура за директно
предоставяне на финансова помощ във връзка с пандемията.
През отчетния период Общинският съвет е приел общо 63 решения /от № 187 до №
250/, които в зависимост от характера и материята, която уреждат, могат да се разпределят
в няколко основни категории:
Решения, с които бяха приети или изменени общински наредби:
С решение № 195 от 26.08.2021 г. Общинският съвет прие Наредба за определяне
обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни
на територията на община Първомай. Наредбата беше приета в изпълнение на
разпоредбата на чл.133, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/.
Областният управител, упражнявайки правомощията си по чл.45, ал.4 от ЗМСМА,
върна за ново обсъждане части от наредбата по раздел VII „Административнонаказателни
разпоредби” и раздел VIII „Контрол по изпълнение на наредбата” поради дублиране на
текстове и някои несъответствия със закона. С решение № 207 от 30.09.2021 г.
Общинският съвет прие необходимите изменения и така наредбата беше приведена в
съответствие със закона и влезе в сила.

С решение № 244 от 21.12.2021 г. Общинският съвет прие Наредба за изменение на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги,
предоставяни от Община Първомай.
Решения, свързани с бюджета и финансите на общината:
С Решение № 196 от 26.08.2021 г. бяха приети:
-уточнен годишен план на бюджета за 2020 г.;
-отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г.;
-уточнен годишен план и отчет на инвестиционната програма и текущи ремонти за
2020 г.;
-отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз за 2020 г.
-годишен отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2020 г. и дълга на лицата
по чл. 8а от Закона за общинския дълг;
През м.октомври и през м.декември Общинският съвет прие решения за изменение на
бюджета на община Първомай за 2021 година.
През м. октомври беше одобрена актуализирана бюджетна прогноза за периода 20222024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на
общината.
С решение № 242 от 21.12.2021 г. беше приета План-сметка за приходите и
необходимите разходи на община Първомай за дейностите по управление на отпадъците
за 2022 година.
С решение № 223 от 28.10.2021 г. Общинският съвет удължи до 15.12.2022 год. срока
за възстановяване на поетия през 2020 год. временен безлихвен заем от Централния
бюджет на Република България.
Приети бяха две решения /№ 201 и № 202 от 26.08.2021 г./ за издаване на запис на
заповед от община Първомай в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция като
обезпечение на плащанията по проект „Реконструкция и ремонт на Обединено детско
заведение „Осми март“ и филиал в кв. Любеново, гр. Първомай, обл. Пловдив”, сключен
между Община Първомай и ДФ „Земеделие”.
Решения в сферата на образованието:
На 15.07.2022 г. Общинският съвет прие решение за включване на част от ДГ с.
Езерово, която е втори адрес на ДГ „Теменуга” с. Воден – община Първомай, чрез
актуализиране на Списъка на средищните детски градини и училища, приемащ се с акт на
Министерски съвет.
На 26.08.2022 г. Общинският съвет прие решение № 199 за разрешаване
съществуването на маломерни и слети паралелки в общински училища, с брой на ученици
под нормативно определения, за учебната 2021/2022 година.
В същото заседание беше прието решение № 200 за закриване на училище НУ „П. Р.
Славейков”, село Воден, община Първомай, считано от 15.09.2021г.
С Решение № 212 от 30.09.2021 г. се разреши съществуването на маломерна паралелка
в СУ „Проф. д-р. Асен Златаров” гр. Първомай, с брой на ученици под нормативно
определения, за учебната 2021/2022 година.
Решения относно общинската собственост:
С решение № 249/21.12.2021 г. Общинският съвет задължи концесионера „Вода
Драгойна” ЕООД в срок до 31.03.2023 г. да изпълни ангажиментите си по
инвестиционната програма, представляваща неразделна част от Договор № РД-13159/19.05.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на минерална вода от сондаж № 9,
находище „Драгойново”, с. Драгойново, общ. Първомай.
С решение № 227 от 28.10.2021 г. Общинският съвет бракува 7 бр. стари, негодни за
употреба автомобили.

С решение № 213 от 30.09.2021 г. Общинският съвет реши община Първомай да
закупи специализирана техника и съдове за смет от възстановените средства от
отчисленшията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците, каато одобри
списък с пределни цени.
Най-голям е броят на приетите решения относно продажба чрез публичен търг на
имоти – частна общинска собственост и решения за отдаване под наем на недвижими
имоти.
С едно свое решение Общинският съвет учреди възмездно, безсрочно право на строеж
ведно със сервитутно право върху недвижим имот – частна общинска собственост,
съставляващ УПИ II – трафопост в кв.30а по регулационния план на кв.Дебър,
гр.Първомай, обл.Пловдив - за изграждане на трафопост.
С три свои решения Общинският съвет даде съгласие за извършване на процедура по
изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на неурбанизирана
територия:
- в землището на с.Татарево, общ.Първомай, одобрена със Заповед № РД-18759/22.10.2019 г. на ИД на АГКК – с решение № 214 от 30.09.2021 г.;
-в землището на с.Воден, общ.Първомай, одобрена със Заповед № РД-18749/22.10.2019 г. на ИД на АГКК – с решение № 231 от 28.10.2021 г.;
-в землището на с.Православен, общ.Първомай, одобрена със Заповед № РД-18757/22.10.2019 г. на ИД на АГКК - с решение № 232 от 28.10.2021 г..
Отчети /освен отчета на Бюджет 2020/:
С решение № 187 от 15.07.2021 г. беше приет Отчет на Общинския съвет на община
Първомай и неговите комисии за първото полугодие на 2021 г., внесен от председателя на
ОбС.
С решение № 197 от 26.08.2021 г. беше приет Отчет за изпълнение на решенията на
Общинския съвет през първото полугодие на 2021 г., внесен от кмета на общината.
С решение № 241 от 21.12.2021 г. беше приет Годишен отчет за изпълнение на
действащите концесионни договори през 2021 година.
Други решения:
С Решение № 235 от 21.12.2021 г. беше открита процедура за определяне на съдебни
заседатели за Окръжен съд – Пловдив с мандат 2022г.–2026г., бяха определени правилата
и създадена комисия за нейното провеждане.
С решение № 236 от 21.12.2021 г. Общинският съвет реши Община Първомай да
кандидатства пред Фонд „Социална закрила” с проектно предложение „Подновяване на
кухненското оборудване на „Домашен социален патронаж” – гр. Първомай” и осигуряване
на съфинансиране по проекта.
През м.ноември се прие предложението за издигане на паметни плочи с барелефи на
академик д-р Ташо Ташев и професор архитект Петър Ташев в градинката на улично
уширение пред УПИ I- наркооп и културен дом, кв.45 по плана на село Дълбок извор.
С решение № 225 от 28.10.2021 г. беше приет Анализ на потребностите от подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в община Първомай.
С решение № 198 от 26.08.2021 г. Общинският съвет прие План за действие на община
Първомай в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани
от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение.
През м.октомври на извънредно заседание ОбС прие Решение № 220 за Участие на
“МБАЛ-Първомай” ЕООД като партньор на Министерство на здравеопазването по
процедура за директно предоставяне на финансова помощ BG16RFOP001-9.001 “Мерки за
справяне с пандемията“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

На 28.10.2021 год. Общинският съвет прие решение № 226 за освобождаване на
управителя на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – ПЪРВОМАЙ” ЕООД поради изтичане срока
на договора за управление и за избор на прокурист на дружеството.
На основание чл.27, ал.1 и ал.3 от Закона за социалните услуги с решение № 224 от
28.10.2021 г. Общинският съвет създаде Съвет по въпросите на социалните услуги и
определи неговия персонален състав.
С решение № 218 от 30.09.2021 г. беше сформирана Комисия по безопасност на
движението.
С две свои решения Общинският съвет отпусна еднократна 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.
През отчетния период областният управител два пъти е упражнил правомощията си по
чл.45, ал.4 от ЗМСМА, като е върнал за ново обсъждане или отмяна актове на Общинския
съвет:
1. Относно Решение № 195 от 26.08.2021 г. за приемане на Наредба за определяне
обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни
на територията на община Първомай. Проблемните текстове бяха преработени и на
следващото заседание Общинският съвет прие съответните изменения, с които наредбата
беше приведена в съответствие със закона и влезе в сила.
2. Относно Решение № 192 от 15.07.2021 г., засягащо регулационни промени и
промени във вида собственост на общински имоти в с. Градина. И в този случай
Общинският съвет коригира решението си на следващото редовно заседание, след което
нямаше възражения и то влезе в сила.
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.
Уважаеми общински съветници,
През второто полугодие на 2021 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, продължават да бъдат основа за новата градивна политика,
променяща облика на нашата община.
Аз съм уверен, че вървим по правилния път и все повече отговаряме на очакванията на
гражданите, които са ни избрали.

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

