
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 154 

                     от 23.12.2016 г. 

за: Отмяна на Решение № 146, прието на редовно заседание на Общински съвет  
гр.Първомай по Протокол № 16 от 25.11.2016 г. и даване на съгласие за 
провеждане на акредитационна процедура  от „МБАЛ – Първомай” ЕООД гр. 
Първомай за оценка на базовите възможности на лечебното заведение за обучение 
на студенти и специализанти и лекари за целите на продължаващото медицинско 
обучение. 

Предвид Писмо вх. № 61-02-125/08.12.2016 г. на Областния управител на област 
Пловдив и Докладна записка вх. № 53-0-267/15.11.2016 г. на Общински съвет 
гр.Първомай от д-р Румяна Бойлова – управител на „МБАЛ-Първомай” ЕООД и на 
основание чл. 21, ал.2 във вр. с ал. 1, т. 23, вр. чл. 45, ал. 7 и ал.9 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 24, ал. 1 от Наредба № 18 за 
критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения на МЗ 
от 2005 г и чл. 17, т. 16 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество, 
включено в общински търговски дружества, Общински съвет гр.Първомай                                    

Р Е Ш И : 

1.   Отменя Решение № 146, прието на редовно заседание на Общински съвет  
гр.Първомай по Протокол № 16 от 25.11.2016 г.. 
            2.  Дава съгласието си за провеждане на акредитационна процедура от 
„Многопрофилна болница за активно лечение – Първомай” ЕООД гр. Първомай за 
оценка на базовите възможности на лечебното заведение за обучение на студенти и 
специализанти и лекари за целите на продължаващото медицинско обучение.                
            3.   Възлага на управителя на „Многопрофилна болница за активно лечение -
Първомай” ЕООД д-р Румяна Димитрова Бойлова да извърши необходимите действия 
за откриване и провеждане на процедурата. 

Мотиви: Във връзка с постъпило в Общинска администрация гр.Първомай Писмо вх. 
№ 61-02-125/08.12.2016 г. на Областния управител на област Пловдив, Докладна 
записка с вх. № 53-0-267/15.11.2016 г. на Общински съвет гр.Първомай от д-р Румяна 
Бойлова – управител на „МБАЛ-Първомай” ЕООД, съдържаща предложението на 
управителя на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД за провеждане на акредитационна процедура 
от „Многопрофилна болница за активно лечение – Първомай” ЕООД гр. Първомай за 
оценка на базовите възможности на лечебното заведение за обучение на студенти и 
специализанти и лекари за целите на продължаващото медицинско обучение, както и на 
основание чл. 21, ал.2 във вр. с ал. 1, т. 23, вр. чл. 45, ал. 7 и ал.9 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 24, ал. 1 от Наредба № 18 за 
критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения на МЗ 
от 2005 г и чл. 17, т. 16 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество, 
включено в общински търговски дружества.  



Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 20 
Гласували:     За – 20 
  Против – няма 
  Въздържали се – няма 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 155 

                     от 23.12.2016 г. 

За: Изменение на бюджета на Община Първомай за 2016 година. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от  Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; чл. 124 от Закона за публичните финанси и 
чл. 41 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на общинския бюджет на община Първомай. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
РЕШИ: 

1. Изменя решение № 25 от 28.01.2016 година по протокол №4 на Общински съвет 
Първомай, изменено с решение 71 от 27.04.2016 г. и решение 120 от 30.09.2016 г. на 
Общински съвет както следва: 

1.1. Намаля общата стойност по прихода на бюджета на община Първомай за  2016 г. 
от 14 377 144 лева на 14 307 144 лева т.е. с 70 000 лева съгласно Приложение № 1; 

1.2. Намаля  капиталовите  разходи в инвестиционната програма за 2016 г. от 
1 454 994 лева на 1 384 994, т.е. с 70 000 лева и преразпределя средствата по обекти и 
източници на финансиране съгласно Приложение № 2; 

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал.1 т.6 във връзка с чл. 
27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 
124 от Закона за публичните финанси и чл. 41 от Наредбата  за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община 
Първомай. Изменението на бюджета се налага поради  възникнали допълнителни 
аварийни ремонти и капиталови разходи за някои обекти, както и  отпадане на 
необходимостта и възможността за извършването на други, на база анализ  през 
бюджетната 2016 година.  

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 20 
Гласували:     За – 20 
  Против – няма 
  Въздържали се – няма 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 156 

                     от 23.12.2016 г. 

за: Предоставяне за ползване на земи от ОПФ с НТП: полски пътища и канали, 
попадащи в масиви за ползване на землища в гр. Първомай, с. Дълбок извор, 
с.Татарево, с. Крушево, с. Православен, с.Езерово, с.Драгойново, с.Виница, с.Бяла 
река, с.Поройна,  с.Добри дол, с. Караджалово, община Първомай по реда на 
чл.37в от ЗСПЗЗ. 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и чл. 75б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи, Общински съвет гр. Първомай 

    Р Е Ш И : 

1. Дава съгласие да бъдат предоставени под наем за стопанската 2016/2017г. 
имоти – полски пътища и нефункциониращи напоителни канали, попадащи в 
масиви за ползване на земеделски земи в землищата на община Първомай, на 
лицата ползващи съответните масиви, съгласно писмо № 24-00-54/28.10.2016г. на 
Директора на областна дирекция „Земеделие” - Пловдив и  заявления  от ползвателите 
/Приложение 1/, неразделна част от настоящото решение.  

2. Определя наемната цена за предоставяне  на имоти – полски пътища и 
нефункциониращи напоителни канали в размер на средното рентно плащане за 
„нива” за съответните землища на община Първомай, както следва: Първомай – 
26лв./дка, с.Дълбок извор – 28лв./дка, с.Татарево – 27лв./дка, с.Крушево – 
24лв./дка, с.Православен – 31лв./дка, с. Езерово – 12лв./дка, с. Поройна – 27лв., 
с.Драгойново – 22лв./дка, с. Виница – 17лв./дка, с. Бяла река – 25лв./дка, с. Добри 
дол – 22лв./дка, с.Караджалово – 18лв./дка. 

3. Възлага на Кмета на община Първомай да предприеме необходимите 
действия по провеждане на процедурите и сключване на договори за наем.  

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 
чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и чл. 75б от ППЗСПЗЗ, с цел комасирано ползване на 
земеделските земи и изпълнение бюджета на общината. 

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 20 
Гласували:     За – 20 
  Против – няма 
  Въздържали се – няма 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 157 

                     от 23.12.2016 г. 

За: Обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот № 801877, 
находящ се в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив 

На  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна 
администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с 
чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество и с чл.78а от Правилника за прилагане на Закона за собствеността 
и ползването на земеделскиет земи, Общински съвет гр.Първомай 

    Р Е Ш И : 

Обявява за частна общинска собственост следния имот:  
- № 801877, с площ  2,000 дка, с променен начин на трайно ползване – 

изоставена нива, находящ се в местността „Землище кв.Дебър”, землището на 
гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, притежаващ Акт за ПОС № 
286/08.09.2016, вписан в Службата по вписвания Първомай под № 157, том 6 от 
13.09.2015г., дв.вх.№ 1763, поради това че е престанал да има предназначението си 
по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМЗМА, чл.6, 
ал.1 и ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от НРПУРОИ и чл.78а от ППЗСПЗЗ, с 
цел насърчаване на местната инициатива и предприемане на последващи законови 
процедури. 

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 20 
Гласували:     За – 20 
  Против – няма 
  Въздържали се – няма 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 158 

                     от 23.12.2016 г. 

За: Даване на съгласие за процедиране на ПУП-План регулация за част от 
пешеходен пасаж между о.т. 276 и 275  от ул.“Яне Сандански“ гр.Първомай, 
попадащ в кв. 70 и кв.69 по действащия регулационен план на гр.Първомай, 
преобразуване вида на собствеността от „общинска публична“ в „общинска 
частна“ собственост на обособена част от улично пространство с площ 15.00 кв.м. 
и присъединяването й към УПИ XXII-търговия, кв.70, по плана на гр.Първомай 
след прилагане на разпоредбите на Чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ. 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с Чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 
от ЗОС, чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и чл. 3, ал.2, ал.4 и ал.7 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет 
в гр.Първомай  

Р Е Ш И : 

  1.   Дава съгласие да бъде процедиран ПУП-План регулация за пешеходен пасаж 
между о.т. 276 и 275  от ул.“Яне Сандански“ гр.Първомай, попадащ в кв. 70 и кв. 69 по 
действащия регулационен план на гр.Първомай, във връзка с преотреждането му в част 
от улично пространство и последващо присъединяване на обособена част от същото, с 
площ от 15.00 кв.м., обозначена между точки А, Б, С, Д, Е и F, колорирана със зелен 
цвят на скица-предложение към УПИ ХХІІ-търговия, кв.70 по плана на гр.Първомай, 
по реда на Чл.124а, Чл.129 от ЗУТ и при условията на Чл.15, ал.3 от същия закон. 

2. Дава съгласие да бъде преобразуван вида на собствеността от „общинска 
публична“ в „общинска частна“ собственост на обособена част от улично пространство 
с площ 15.00 кв.м., обозначена между точки А, Б, С, Д, Е и F, колорирана със зелен 
цвят на скица-предложение, присъединяваща се към УПИ ХХІІ-търговия кв.70 по 
плана на гр.Първомай .  

3.  На основание Чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, възлага на Кмета на Община 
Първомай да сключи със собственика на УПИ ХХІІ-търговия, кв.70 по плана на 
гр.Първомай предварителен договор за продажба на обособена част от улично 
пространство с площ 15.00 кв.м., обозначена между точки А, Б, С, Д, Е и F, колорирана 
със зелен цвят на скица-предложение по пазарни цени, определени с експертна оценка 
на лицензиран оценител, в общ размер на 412,50 лв. без ДДС.  

4.  След влизане в сила на Заповедта за одобряване на ПУП-План регулация 
за пешеходен пасаж между о.т. 276 и 275 от ул.“Яне Сандански“ в гр.Първомай, 
попадащ в кв. 70 и кв. 69 по действащия регулационен план на гр.Първомай, възлага на 
Кмета на Община Първомай да сключи окончателен договор за прехвърляне на 
собствеността върху присъединената към УПИ ХХІІ-търговия, кв.70 по плана на 
гр.Първомай част. 



Мотиви: Предвид необходимостта от привеждане в съответствие на 
действителното състояние на участъка между о.т. 276 и 275  от ул.“Яне Сандански“ в 
гр.Първомай с действащите кадастрален и регулационен план на гр.Първомай и на 
основание Чл.21, ал.2 във връзка с Чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, Чл.6, ал.1 и ал.3 от 
ЗОС, Чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и Чл. 3, ал.2, ал.4 и ал.7 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 20 
Гласували:     За – 19 
  Против – няма 
  Въздържали се – няма 
  Не участвал в гласуването - 1 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 159 

                     от 23.12.2016 г. 

за: Съгласие за подаване на проектно предложение за кандидатстване на община 
Първомай по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-
2020г., Процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.006 „РАЗВИТИЕ НА 
СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“. 

Предвид условията на Процедура BG05M9OP001-2.006 „РАЗВИТИЕ НА 
СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ и на основание чл.21, ал.2 във вр. с ал.1, 
т.23 и с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет – Първомай  

Р Е Ш И : 

1. Дава съгласие за кандидатстване на община Първомай с проектно 
предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
Процедура BG05M9OP001-2.006 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ по следните дейности: 5, 6 и 7, описани по-горе 
в докладната. 

2. Възлага на Кмета на община Първомай последващите, съгласно закона 
действия във връзка с подготовката и кандидатстването с проектно 
предложение пред Министерството на труда и социалната политика. 

3. Предоставя, съгласно условията на кандидатстване, сгради/ помещения на 
трите патронажа за ползване на целите и дейностите по проекта със срок на 
ползване не по-кратък от срока за изпълнение на проекта. 

МОТИВИ: Доразвиване и надграждане на съществуващите социални услуги в община 
Първомай и правните основания, посочени по-горе - чл.21, ал.2 във вр. с ал.1, т.23 и с 
чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА. 

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 20 
Гласували:     За – 20 
  Против – няма 
  Въздържали се – няма 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

          Р Е Ш Е Н И Е  № 160 

                           от 23.12.2016 г. 

за: Вземане на решение от Общински съвет за одобряване на ПОДРОБЕН 
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПУП – Парцеларен план за захранващ подземен кабел 
20кV от ПИ№ 000398 до ПИ №142011 в землището на с.Езерово, общ.Първомай, 
обл.Пловдив. 

На основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.110, 
ал1, т.5 от ЗУТ,  Общински съвет гр.Първомай  

Р Е Ш И : 

Одобрява ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПУП – Парцеларен план за 
обект: „Захранващ подземен кабел 20кV от ПИ № 000398 до ПИ №142011 в землището 
на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

Мотиви: Във връзка с реализиране на захранващо подземно кабелно ел. трасе 20кV за 
обект: „Захранващ подземен кабел 20кV от ПИ № 000398 до ПИ №142011 в землището 
на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив. на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, 
Чл.129, ал.1 от ЗУТ, при условията на с Чл.110, ал1, т.5 от ЗУТ . 

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 20 
Гласували:     За – 19 
  Против – няма 
  Въздържали се – няма 
  Не участвал в гласуването – 1 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 


