О Т Ч Е Т
за дейността на Общинския съвет на Община Първомай
и неговите комисии през първото полугодие на 2021 година
Уважаеми дами и господа Общински съветници,
Предоставям на Вашето внимание този отчет за дейността на
Общинския съвет и неговите комисии в изпълнение на чл.27, ал.6 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Работата на Общинския съвет през периода от 01.01.2021 г. до
30.06.2021 г. беше изцяло 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 задължителното
минимално отстояние 1,5 м. между присъстващите в залата лица, употреба
на лични предпазни средства. 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 102
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 6 съвместни заседания.
През отчетния период Общинският съвет е приел общо 52 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 - 2бр. - както следва:
С решение № 135 от м. януари ОбС прие Наредба за изменение и
допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай.
С Решение №180 от 24.06.2021 г. ОбС прие Наредба за реда и
условията за именуване и преименуване на общински обекти и за
изграждане, поставяне, преместване на паметници и други възпоменателни
знаци на територията на община Първомай.
2.Решения, свързани с бюджета и финансите на общината:
С Решение № 146 от 25 февруари беше приет бюджетът на общината
за 2021 г. С решение №181 от 24.06.2021 г. бюджетът беше актуализиран.
С решение № 147 от 25 февруари ОбС прие решение за предоставяне
на временни безлихвени заеми от временно свободни средства от
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, чийто бюджет е част от
общинския бюджет.
С решение № 157 от 25 март ОбС даде съгласие Община Първомай да
поеме дългосрочен общински дълг под формата на банков заем от
финансова или кредитна институция.
С Решение № 148 от 25.02.2021 г. беше трансформиран бюджетен заем
в размер на 30 000 лв., предоставен с Решение №421 на Общински съвет
Първомай, прието на 19.06.2019г. по Протокол №47, на „Медицински
център I – Първомай” ЕООД за съфинансиране на проект „Повишаване на
енергийната ефективност на сградата на „Медицински център I –
Първомай” ЕООД гр.Първомай, в парична вноска за увеличаване капитала
на дружеството чрез увеличаване на дяловете.
През м.март беше прието решение за одобряване на бюджетна
прогноза за периода 2022 – 2024 г. на постъпленията от местни приходи и
на разходите за местни дейности на Община Първомай.
През м.април ОбС прие решение за приемане на годишните финансови
отчети на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД и „Медицински център I – Първомай“
ЕООД за 2020 г., разпределение на реализирания финансов резултат и
избор на одитор за заверка на годишните финансови отчети на дружествата
за 2021 г.
3.Решения, свързани с разпореждане и управление на общинската
собственост:

С решение №145 от 25.02.2021 г. Общинският съвет прие „Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община
Първомай през 2021 година”.
С решение № 149 от 25.02.2021 г. Общинският съвет определи
общинските пасища, мери и ливади в землищата на община Първомай за
общо и индивидуално ползване за стопанската 2021/2022 година, правила
за ползването им, и утвърди годишен план за паша.
Беше дадено предварително съгласие за разработване на проект за
изменение на ПУП-ПРЗ на с.Дълбок извор, община Първомай, с цел
образуване на нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти.
С Решение № 178 през м. май ОбС откри процедура за избор на
оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и
експлоатацията на водни обекти - публична общинска собственост,
разположени на територията на Община Първомай, чрез предоставянето
им под наем по реда на § 12, ал.2 от Преходните и заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите.
С Решение № 163 от м.март ОбС освободи от заплащане на наемни
цени, месечни такси и концесионни вноски наематели, ползватели и
концесионери на предоставени под наем, за ползване или на концесия
имоти – общинска собственост, които са преустановили дейността си
вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на
извънредната епидемична обстановка.
Най-голям е броят на приетите решения относно продажба чрез
публичен търг на имоти – частна общинска собственост и отдаване под
наем на недвижими имоти;
4. В социалната сфера:
С решение № 139 от 28.01.2021 ОбС даде зелена светлина за
кандидатстване по процедура за безвъзмездна финансова помощ
„Патронажна грижа” по оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, и с подледващи решения възложи услугата „Патронажна грижа”
и създаде нова социална услуга „Асистентска подкрепа” като държавно
делегирана дейност.
През м. февруари Общинският съвет реши общината да кандидатства
пред фонд „Социална закрила „ с проектно предложение „Ремонт на
помещения, предвидени за разкриване на „Център за социална
рехабилитация и интеграция”.
Със свое решение ОбС отпусна еднократна финансова помощ от
общинския бюджет на четирима граждани.
5.Други решения
През полугодието бяха приети няколко отчета:

Отчет на председателя на ОбС за дейността на ОбС и неговите
комисии през второто полугодие на 2020 г;
Отчет на кмета на общината за изпълнение на решенията през второ
полугодие на 2020 година;
Отчет за изпълнение на програмата за управление на отпадъците на
територията на община Първомай за 2020 г;
Отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на
територията на община Първомай за 2020 г;
Отчет за изпълнението на Програмата за развитие на туризма за 2020г.
Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2020 г.
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2020 година на
Общинския план за развитие на Община Първомай 2014-2020 г.,
актуализиран за периода 2017-2020 г.
През периода бяха приети: Общинска програма за закрила на детето за
2021 година; Програма за намаляване риска от бедствия на община
Първомай; Програма за развитие на туризма в община Първомай през
2021г.
С решение № 136 от 28.01.2021 беше приет Списък на спортните
обекти, собственост на Община Първомай, по реда на чл.104, ал.1 на
ЗФВС.
През м.април с решение № 166 Общинският съвет удостои посмъртно
з.ч.д. Иван Караславов и Вълчо Камбуров със званието „Почетен
гражданин на град Първомай“.
През м. април поради промяна в персоналния съъстав на общинския
къвет бяха извършени промени в съставите на три постоянни комисии.
На заседанието си през м.юни ОбС прие ДЕКЛАРАЦИЯ против
Модел 4 за оптимизиране на съдебната карта на българските съдилища,
предвиждащ закриването на Районния съд в гр. Първомай.
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 първото 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

