О Т Ч Е Т
за дейността на Общинския съвет на Община Първомай
и неговите комисии през първото полугодие на 2022 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 поредния шестмесечен отчет за
дейността на Общинския съвет и неговите комисии.
През първото полугодие на 2022 година работата на Общинския съвет беше
съобразена с нормативните изисквания. Няма сигнали, оплаквания и констатации за
допуснати нарушения на закона или правилника.
До м. април включително се прилагаха въведените противоепидемични мерки:
дезинфекция, осигуряване на задължително минимално отстояние между присъстващите в
залата лица, употреба на лични предпазни средства. Заседанията на постоянните комисии
се провеждаха съвместно в Пленарната зала с цел да се намали рискът за здравето на
общинските съветници. От м. май поради отмяната на задължителните
противоепидемични мерки беше възстановен нормалният график на заседанията.
В деловодството на Общинския съвет през периода са постъпили 90 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 са проведени 6 заседания на Общинския съвет, на които са
приети общо 58 решения /от № 251 до № 309/. В зависимост от характера и материята,
която уреждат, решенията могат да се разпределят в няколко основни категории:
Решения, с които са приети или изменени общински наредби:
С Решение № 268 от 30.03.2022 г. Общинският съвет прие Наредба за придобиване,
притежаване и отглеждане на домашни любимци/животни компаньони и овладяване
популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на община
Първомай, като отмени старата наредба, регламентираща същата материя. Новата наредба
е съобразена с актуалното законодателство на Република България и добрите практики в
сферата на защитата на животните.
С решение № 302 от 16.06.2022 г. Общинският съвет прие Наредба за условията и реда
за учредяване и упражняване правата на община Първомай в публични предприятия и
търговски дружества с общинско участие в капитала. Наредбата беше приета в
изпълнение на Закона за публичните предприятия /ДВ бр.79 от 08.10.2019 г./ и
Правилника за прилагането му.
Решения, с които са приети програми:
С Решение № 252 от 27.01.2022 г. Общинският съвет прие Програма за управление и
разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Първомай през 2022 г.

С Решение № 269 от 30.03.2022 Общинският съвет прие Програма за овладяване
популацията на безстопанствените кучета на територията на община Първомай.
Общинската програма за закрила на детето беше приета с решение № 287 от
14.04.2022 г.
С Решение № 300 от 19.05.2022 г. ОбС прие годишен отчет по Програма за развитие
на туризма на територията на Община Първомай за 2021г. и Програма за развитие на
туризма в Община Първомай през 2022г.
Решения, свързани с бюджета и финансите на общината:
С Решение № 283 от 14.04.2022 г. беше приет Бюджет на община Първомай за 2022 г.
С Решение № 284 от 14.04.2022 г. бяха предоставени 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.
Беше одобрена бюджетна прогноза за периода 2023 – 2025 г. на постъпленията от
местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Първомай.
С Решение № 288 от 14.04.2022 г. беше прието решение за възстановяване по сметка
на Община Първомай на натрупаните и неусвоени средства, представляващи месечни
обезпечения и отчисления по чл. 64 от ЗУО за 2021 г., внесени от Община Първомай по
банковата сметка за чужди средства на РИОСВ във връзка с прилагане разпоредбата на §
60, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ДОПК.
През м. май Общинският съвет прие годишните финансови отчети на „МБАЛПървомай“ ЕООД и „Медицински център I – Първомай“ ЕООД за 2021 г., разпределение
на реализирания финансов резултат и избор на одитор за заверка на годишните финансови
отчети на дружествата за 2022 г.
Решения относно общинската собственост:
С Решение № 265 от 24.02.2022 г. Общинският съвет определи общинските пасища,
мери и ливади в землищата на община Първомай за общо и индивидуално ползване за
стопанската 2022/2023 година, правила за ползването им, утвърждаване на годишен план
за паша.
С Решение № 259 от 24.02.2022 г. Общинският съвет учреди възмездно, безсрочно
право на строеж ведно със сервитутно право върху недвижим имот – публична общинска
собственост, съставляващ УПИ V – озеленяване в кв.62 по регулационния план на
с.Дълбок извор, общ.Първомай, за изграждане на трафопост.
С Решение № 266 от 24.02.2022 г. Общинският съвет даде съгласие за прихващане от
дължими наеми по договори за избор на оператор за възлагане стопанисването,
поддръжката и експлоатацията на язовири и водоеми - публична общинска собственост
разположени на територията на Община Първомай.
С Решение № 257 от 27.01.2022 г. Общинският съвет одобри Подробен устройствен
план ПУП – Парцеларен план /ПП/ за обект: „ЕСИ - отклонение от подземна канална
мрежа за осъществяване на далекосъобщителни мрежи на територията на Община
Първомай, обл. Пловдив“.
Най-голям е броят на приетите решения относно продажба чрез публичен търг на
имоти – частна общинска собственост, решения за отдаване под наем на недвижими
имоти и даване на съгласие промени и прилагане на регулации.

Отчети:
С решение № 251 от 27.01.2022 г. беше приет Отчет за дейността на Общинския съвет
на община Първомай и неговите комисии за второто полугодие на 2021 г., внесен от
председателя на ОбС.
С решение № 258 от 24.02.2022 г. беше приет Отчет за изпълнение на решенията на
Общинския съвет през второто полугодие на 2021 г., внесен от кмета на общината.
С решение № 270 от 30.03.2022 г. беше приет Отчет за изпълнение на програма за
опазване на околната среда на територията на община Първомай за 2021 г.
С Решение № 271 също от 30.03.2022 г. беше приет отчет за изпълнение на
Програмата за управление на отпадъците на територията на община Първомай за 2021 г.
Беше обсъден и одобрен Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2021
година на План за интегрирано развитие на Община Първомай (ПИРО) 2021-2027 г.
Други решения:
С две решения от 19.05.2022 г. Общинският съвет определи представител на община
Първомай за участие в комисията за изработване на областна здравна карта и в комисията
за изработване на областна аптечна карта.
С Решения № 273 от 30.03.2022г. и № 289 от м.май Общинският съвет промени
числеността на общинска администрация в „Местни дейности” при Община Първомай, и
структурата на дейност Общинска администрация в Община Първомай, одобрени с
Решение №20, прието на 30.01.2020г. по Протокол №4 на ОбС Първомай.
С решение № 255 от 27.01.2022 г. Общинският съвет измени решение № 57 относно
определяне на представител на Община Първомай в Общото събрание на Асоциацията по
Водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр.Пловдив, като на мястото на Р.Салим беше
определен Х.Мустафа – заместник-кмет.
С Решение № 256 от 27.01.2022 г. Общинският съвет измени свое Решение №218,
прието на 30.09.2021г. за сформиране на Общинска комисия по безопасност на
движението по пътищата /ОбщКБДП/, като на мястото на Р.Салим за председател на
комисията беше определен Хамди Мустафа – заместник-кмет.
С Решение № 274 Общинският съвет прие решение за кандидатстване пред
Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда /ПУДООС/ за
отпускане на безвъзмездна финансова помощ за проект „Реконструкция и рехабилитация
на вътрешна водопроводна мрежа в с. Татарево, общ. Първомай“.
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 е упражнил правомощията си по чл.45,
ал.4 от ЗМСМА, като е върнал за ново обсъждане или отмяна части от Наредбата за
условията и реда за учредяване и упражняване правата на община Първомай в публични
предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, приета с Решение
№302 на Общинския съвет на община Първомай по Протокол №34 от 16.06.2022 г.
Преразглеждането на върнатия за ново обсъждане акт е включено в дневния ред на
заседанието, насрочено за 14.07.2022 г.

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 Общинския съвет през
отчетния период.
Уважаеми Общински съветници,
През първо полугодие на 2022 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 градивната политика, насочена към ускорено
развитие на нашата община.
Надявам се да оправдаем доверието на гражданите, които са ни избрали и с общи
усилия да направим Община Първомай по-добро място за живеене.

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

