
ДО 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  

НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

 

    

 

О  Т  Ч  Е  Т 

 

за дейността на Общинския съвет на Община Първомай 

и неговите комисии през второто 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 второто 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. 

 В деловодството на Общинския съвет през периода са постъпили 138 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 редовни заседания на Общинския съвет, на 

които са приети общо 81 решения /от № 310 до № 390 вкл/. 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 № 311 от 14.07.2022 г. Общинският съвет прие изменение на свое решение 

№ 302 от 16.06.2022 г. за приемане на Наредба за условията и реда за учредяване и 

упражняване правата на община Първомай в публични предприятия и търговски 

дружества с общинско участие в капитала, върнато за ново обсъждане от областния 

управител.  

 С Решение № 321 от 31.08.2022 г. Общинският съвет прие Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба за условията и реда за учредяване и упражняване правата на 

община Първомай в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в 

капитала и отмени свое Решение № 311 от 14.07.2022 г. С това решение наредбата беше 

изцяло приведена в съответствие със закона. 

С Решение № 322 от 31.08.2022 г. Общинският съвет прие Наредба за условията и 

реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Първомай. 

С Решение № 323 от 31.08.2022 г. Общинският съвет прие Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 

община Първомай. 



С Решение № 324 от 31.08.2022 г. Общинският съвет прие Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги, предоставяни от община Първомай. 

С Решение № 325 от 31.08.2022 г. Общинският съвет прие Наредба за реда за спиране, 

престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Първомай. 

С Решение № 326 от 31.08.2022 г. Общинският съвет прие Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на община Първомай. 

С Решение № 381 от 21.12.2022 г. Общинският съвет прие Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги, предоставяни от община Първомай. 

 

 

Решения, с които са приети програми: 

 

С Решение № 312 от 14.07.2022 г. Общинският съвет прие  Общинска програма за 

управление на отпадъците на територията на община Първомай за периода 2021-2028 г. 

С Решение № 313 от 14.07.2022 г. Общинският съвет прие  Общинска програма за 

управление на отпадъците на територията на община Първомай за периода 2021-2028г.   

С Решение № 333 от 31.08.2022 г. Общинският съвет прие Общинска програма за 

опазване на околната среда  на територията на община Първомай за периода 2021-2028 г. 

 

Решения, свързани с бюджета и финансите на общината: 

 

С Решение № 315 от 14.07.2022 г. Общинският съвет прие Решение за рефинансиране 

на поет временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България, в размер 

на 700 000,00 лв. 

С Решение № 327 от 31.08.2022 г. Общинският съвет прие уточнения годишен план на 

бюджет 2021 година; отчета за изпълнение на бюджета за 2021 година; отчета за 

изпълнение на сметките за средства от ЕС за 2021 година; уточнения годишен план и 

отчета  на инвестиционна програма и текущи ремонти за 2021 г. и годишен отчет за 

състоянието на общинския дълг към 31.12.2021 г. и дълга на лицата по чл. 8а от закона за 

общинския дълг. 

С Решение 328 от 31.08.2022 г. Общинският съвет реши Община Първомай да поеме 

дългосрочен общински дълг от  „ Фонд  ФЛАГ“   ЕАД за съфинансиране на Споразумение 

между Община Първомай и МРРБ за строително-монтажни работи на обект 

„Реконструкция на общински път PVD 1216 / I 8, Поповица – Бяла река/ Първомай, 

кв.Дебър – Татарево, от  км 0 + 000 до км 3 + 019,12, Община Първомай“. 

С Решение № 343 от 28.09.2022 г. Общинският съвет прие Изменение на бюджета на 

Община Първомай за 2022 година, приет с Решение № 283 от 14.04.2022г. на Общинския 

съвет. 

С Решение № 344 от 28.09.2022 г. Общинският съвет прие Одобряване на 

актуализирана Бюджетна прогноза за периода 2023–2025 г. на постъпленията от местни 

приходи и на разходите за местни дейности на Община Първомай. 

С Решение № 382 от 21.12.2022 г. Общинският съвет прие Изменение на бюджета на 

Община Първомай за 2022 година, приет с Решение № 283 от 14.04.2022г. на Общинския 

съвет на община Първомай, изменен с Решение № 343 от 28.09.2022г. на Общинския съвет 

на община Първомай.  

 

 Решения в сферата на образованието:  

 

С Решение № 329 от 31.08.2022 г. Общинският съвет утвърди общинската 

образователна мрежа и разреши съществуването на маломерни и слети паралелки в 



общински училища, с брой на ученици под нормативно определения, за учебната 

2022/2023 година. 

 

Решения относно общинската собственост: 

 

С Решение № 314 от 14.07.2022 г. Общинският съвет определи маломерни имоти от 

общинския поземлен фонд на Община Първомай, землище нас. Искра, които могат да се 

отдават под наем за една година, без търг или конкурс. 

С Решение №  319 от 15.08.2022 г. Общинският съвет прие предложението от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството до Министерски съвет за 

включване на път с. Милево-с. Виница, в частта на пътя от о.т.1 с. Виница до граница с 

община Садово, в списъка на общинските пътища, утвърден с решение №236 от 

13.04.2007 год. на Министерския съвет. 

С Решение № 345 от 28.09.2022 г. Общинският съвет реши Община Първомай да 

придобие недвижим имот, представляващ едноетажна масивна сграда, построена в УПИ І 

- Битов комбинат, хотел и ресторант от кв.60 по регулационния план на кв. Дебър, гр. 

Първомай, с административен адрес на имота: гр. Първомай, ул. „Княз Борис І № 189в. 

С Решение № 368 от 31.10.2022 г. Общинският съвет одобри окончателния проект на 

Общ устройствен план на Община Първомай. 

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 за промени и прилагане на регулации. 

 

Отчети : 

 

С Решение № 310 от 14.07.2022 г. Общинският съвет прие Отчет за дейността на 

Общинския съвет на Община Първомай и неговите комисии през първото полугодие на 

2022 година.  

С Решение № 320 от 31.08.2022 г. Общинският съвет прие Отчет на кмета на 

общината относно изпълнение  решенията на Общинския съвет на община Първомай  за   

първо полугодие на 2022 година. 

С Решение №380 от 21.12.2022 г. Общинският съвет одобри Годишния отчет за 

изпълнение на действащите концесионни договори през 2021 година. 

     Други решения: 

 

С Решение № 332 от 31.08.2022 г. Общинският съвет измени т.1 на свое Решение 

№224, прието на 28.10.2021г. по Протокол №26, относно поименна промяна на част от 

членовете в състава на Съвета по въпросите на социалните услуги по чл.27, ал.1 и ал.3 от 

Закона за социалните услуги. 

С Решения от м. септември Общинският съвет определи границите, обхвата и броя 

паркоместа за кратковременно платено паркиране съгласно Наредба за реда за спиране, 

престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Първомай 

както и увеличи броя на потребителите на социалната услуга „Асистентска подкрепа“. 

С Решение № 353 от 31.10.2022 г. Общинският съвет прие създаването на социална 

услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция” 

(ЦНСТПЛД). 

С две решения Общинският съвет откри процедура за набиране на съдебни заседатели 

и попълване на списъка за такива. 

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. 

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. 

Областният управител упражни своите правомощия по чл.45 ЗМСМА, като оспори 

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на община Първомай, приета с Решение № 326 от 

31.08.2022 г. относно предвидения в наредбата максимален срок 30 години на договора за 

аренда на общински земеделски земи. С определение от 13.01.2023 г. по адм. дело № 

2505/2022 г. тричленен състав на АС Пловдив остави без разглеждане оспорването като 

недопустимо и прекрати делото.  

 

Уважаеми Общински съветници, 

 

През второто полугодие на 2022 год. Общинският съвет на Община Първомай 

продължи за изпълнява успешно своите функции на орган на местното самоуправление. 

Решенията на общинския съвет неотклонно следват политиката, насочена към възходящо 

развитие на общината и резултатите стават все по-видими в ежедневието на гражданите. 

Надявам се да запазим посоката и темповете на нашата работа и да направим Община 

Първомай като по-добро място за живеене.  

 

 

 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  

 


