
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

        Р Е Ш Е Н И Е  № 22 

на Общински съвет град Първомай, прието на 28.01.2016 г. по Протокол № 4 

относно: Приемане Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет в 
град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с 
администрацията. 

Предвид изложеното в Предложение от Д.Петков-председател на ОбС гр.Първомай 
вх.№ 53-0-12/14.01.2016 г. и на основание чл.21, ал.3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет град Първомай 

              Р Е Ш И : 

Приема Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет в град Първомай, 
неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията. 

Мотиви: На основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и във връзка с извършени многобройни корекции и направени 
изменения в приетия нормативен акт. 

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 20 
Гласували:     За – 14 
  Против – 0 
  Въздържали се – 6 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

        Р Е Ш Е Н И Е  № 23 

на Общински съвет град Първомай, прието на 28.01.2016 г. по Протокол № 4 

Относно: Програма за управление и разпореждане с имотите – общинската 
собственост в Община Първомай през 2016 година. 

Предвид изложеното в предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-
20/18.01.2016 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за 
общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Първомай 

        Р Е Ш И : 

Приема програма за управление и разпореждане с имотите – общинската собственост в 
Община Първомай през 2016 година. 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от 
ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС. 

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 20 
Гласували:     За – 14 
  Против – 0 
  Въздържали се – 6 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

        Р Е Ш Е Н И Е  № 24 

на Общински съвет град Първомай, прието на 28.01.2016 г. по Протокол № 4 

ОТНОСНО: Oдобряване на общата численост и структура на дейност Общинска 
администрация в Община Първомай и числеността на дейностите при община 
Първомай. 

Предвид изложеното в предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-
24/20.01.2016 г. и на основание чл. 21, ал.2, във връзка с ал.1, т.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл.96, ал1 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет в град Първомай, неговите постоянни 
комисии и взаимодействието му с администрацията, Общински съвет гр.Първомай 

Р Е Ш И:

1. Одобрява обща численост и структура на делегираната  от държавата дейност 
122 Общинска администрация – община Първомай, съгласно Приложение №1,
неразделна част към решението - 78 щатни бройки. 

2.  Одобрява численост на делегираните от държавата дейности, както следва: 

     - Дейност 219 Други дейности по отбраната - 8 бройки в т.ч: 
 Дежурни – 5 броя; 
 Техници пунктове за управление – 3 броя 

- Дейност 437 Здравни кабинети в детските градини и училища -11 бройки; 
- Дейност 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ - 7 бройки; 
- Дейност 469Други дейности по здравеопазването   - 1 бройка 
- Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип -  12 бройки 

3. Одобрява численост и структура на дейност 122 Общинска администрация – 
община Първомай дофинансирана с приходи от общински характер, съгласно 
Приложение 2 неразделна част към решението – 16 щатни бройки. 

4. Одобрява численост на дейности дофинансирани с приходи от общински  
характер, както следва: 

- Дейност 431 Детски ясли,  детски кухни и яслени групи в ОДЗ – 2 бройки. 

5. Одобрява численост на местни дейности при община Първомай, както следва: 
- Дейност 389 Други дейности по образованието - 5 бройки, включени в 

числеността на поделение „Образование и култура” – второстепенен разпоредител с 
бюджетни кредити при община Първомай; 

- Дейност 524 Домашен социален патронаж – 30 бройки; 
- Дейност 525 Клубове на пенсионера, на инвалида и др.- 3 бройки; 
- Дейност 604 Осветление на улици и площади - 1 бройка; 
- Дейност 621 Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазването на 

околната среда - 4 бройки; 



- Дейност 622 Озеленяване - 7 бройки; 
- Дейност 623 Чистота - 55 бройки; 
- Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички - 5,5 бройки; 
- Дейност 745 Обредни домове и зали - 5 бройки; 
-    Дейност 759 Други дейности по културата -1 бройка, включена в числеността на 

поделение „Образование и култура” - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити  
при община Първомай; 

- Дейност 866 Общински пазари и тържища - 1 бройка; 
- Дейност 898 Други дейности по икономиката - 13 бройки; 

6. Възлага на Кмет на община Първомай да извърши всички необходими действия 
по изпълнение на настоящото решение.  

Мотиви : Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал.2 във връзка с ал.1, 
т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.96, ал1 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет в град Първомай, 
неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията с цел 
оптимизиране на структурата, по-добра ефективност и ефикасност на работата, по-
добро управление на разходите за заплати и възнаграждения, заедно със 
задължителните осигурителни вноски към тях и постигането на по-ефективна 
организация на работа в администрацията. 

Приложения № 1 и 2 са неразделна част от решението. 

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 20 
Гласували:     За – 12 
  Против – 0 
  Въздържали се – 8 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

        Р Е Ш Е Н И Е  № 25 

на Общински съвет град Първомай, прието на 28.01.2016 г. по Протокол № 4 

Относно: Приемане на Бюджет на Община Първомай за 2016 година. 

Предвид изложеното в проекта за решение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-
26/21.01.2016 г. и на основание чл.52 ал.1 и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 
от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.94 ал. 2 и ал. 3 и  
чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2016 г., Постановление на Министерски  
съвет № 380 от 29.12.2015 година за изпълнението на държавния бюджет на Република 
България за 2016 година и чл. 34 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 ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ: 

1. Приема бюджета на община Първомай за 2016 г. както следва:

1.1. По прихода в размер на 13 385 000 лева съгласно Приложение № 1 
в т.ч. : 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности  в размер на 7 606 682 лв., 
в т.ч. : 

1.1.1.1. Обща субсидия  за делегирани от държавата дейности в размер на  7 233 220  лева; 

1.1.1.2. Преходен остатък от 2015 г. в размер на 373 462 лева, рапределен по функции както 
следва: 

-  „Общи държавни служби”      -    44 270 лева; 

-  „Отбрана и  сигурност”           -   12 561 лева; 

-  „Образование”                          - 256 701 лева; 

-  „Здравеопазване”                      -   38 747 лева; 

-  „Соц. осигуряване, подпомагане и грижи” – 19 468 лева; 

-  „Спорт за всички”                     - 1 715 лева. 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на  5 778 318 лева;  
в т.ч. : 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 422 000  лева; 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 648 931  лева; 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 2 181 200, в т. ч.

1.1.2.3.1 Обща изравнителна субсидия в размер на 1 517 000 лева.; 

1.1.2.3.2 Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 102 400 лева.; 

1.1.2.3.3 Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 561 800
лева; 

1.1.2.4. Предоставени трансфери в размер на – 156 000 лева; 

1.1.2.5. Временни безлихвени заеми в размер на 251 864 лева; 

1.1.2.6. Погашения по дългосрочни заеми в размер на -370 340 лева; 

1.1.2.7. Друго финансиране в размер на – 238 923 лева; 



1.1.2.8. Преходен остатък от 2015 г. в размер на   39 586 лева, в това число с целеви характер  

за капиталови разходи 39 586 лв;

1.2. По разходите в размер на 13 385 000 лева, разпределени по функции, групи, 
дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2 в т.ч.:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 7 606 682 лева;  
1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи и от изравнителна 

субсидия на делегираните от държавата дейности в размер на 846 077 лева; 

1.2.3. За местни дейности в размер на 4 932 241 лева, в това число резерв за непредвидени и 

неотложни разходи в размер на 30 000 лева ; 
1.3 Утвърждава средносрочна цел за бюджетно салдо по бюджета на Община Първомай, 

изчислено на касова основа в размер на 0 лева; 

2. Приема програма за капиталови разходи в размер на 887 616 лева и текущи ремонти 

в размер на 245 440 лева, съгласно Приложение № 3; 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер на 601

386 лева, съгласно Приложение № 3;
2.2. Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от 
продажба на общински нефинансови активи съгласно Приложение № 4 ;
3. Утвърждава разходите за заплати през 2016 г. за делегираните от държавата дейности, 
без звената, които прилагат системата на делегираните бюджети и за местни дейности 
съгласно Приложение № 5; 
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии както следва: 

4.1. Помощи по решение на Общински съвет  в размер  на 15 000 лева; 

4.2. Помощи за погребения в размер на 2 000 лева; 
4.2.1. Упълномощава кмета да отпуска помощи за погребения при спазване на условията, които  
са в сила с приемането на Постановлението за изпълнение на ЗДБРБ за 2016 година. 

4.3. Членски внос в неправителствени организации в размер на 5 000 лева. 

4.4. За прояви от общоградски и национален характер /културен календар/ в размер на 53 000
лева съгласно Приложение № 6;
4.5. За дофинансиране превоз на ученици включително и субсидия за ПГСС „В. Левски” в 

размер на 32 000 лева; 

4.6. Определя разходи за текущи ремонти в общинските училища в размер на 35 740 лева, 
които ще бъдат предоставяни на съответното училище на база разработена процедура от 
критерии и правила, утвърдена със заповед на кмета. 

4.7. Определя целеви средства в годишен размер на 24 000 лева  за компенсация на карти за 
пътуване на територията на Община Първомай с автобусен транспорт издадени  на лица 
получаващи пенсия .Средствата се разпределят при кумулативното наличие на следните 
условия: 
4.7.1. Стойността на компенсацията от общинския бюджет за една карта да не надвишава 
стойността на която е придобита абонаментната карта от лицето. 
4.7.2.  Сбора от стойността на картата заплатена от лицето, компенсацията от Републиканския 
бюджет и компенсацията от Общинския бюджет не трябва да надвишава  стойността на картата  
по редовна тарифа определена по реда на Постановление № 66 на МС от 1991г. 
4.7.3. Сумата за компенсация от общинския бюджет се изплаща ежемесечно в размер до 1/12 от 
определените целеви средства при представяне на опис-сметка на база водения от превозвача 
регистър. При наличие на неусвоени месечни средства, остатъка се прехвърля за усвояване през 
следващия период, в рамките на бюджетната година.  
4.8. Субсидии на организации с нестопанска цел, както следва: 

4.8.1. Спортни школи в размер на 80 000 лева, съгласно Приложение № 7;

4.8.2. Туризъм в размер на 12 000 лева. 



4.9. Упълномощава Кмета на Общината да договори допълнителни условията по целевите 
разходи по т.4.7.1 и т.4.7.2, свързани с времето и начина на предоставяне и отчитането на тези 
средства с изключение на средствата за сдружения с нестопанска цел: 
- КФВС „Атлет” гр. Първомай; 
- Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Дартс клуб ТОТ” гр. 
Първомай. 
4.10. Упълномощава заместник кмета на общината Юлиян Димитров да договори условията за 
ползване на средствата за КФВС „Атлет” гр. Първомай и Сдружение с нестопанска цел за 
обществено полезна дейност „Дартс клуб ТОТ” гр. Първомай, както и да разпорежда 
извършването на преводите на субсидиите за същите. 
5. Приема следните лимити за разходи:  
5.1. СБКО в размер на 3 % от средствата за работна заплата на наетите по трудови 
правоотношения; 
5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 

5 000 лева; 

5.3.Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 3 000 лева; 
6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни 
разходи, съгласно Приложение № 8;
6.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.6. и размера 
на средствата в рамките на 90 % от действителните разходи. 

6.2.Утвърждава списък на педагогическия персонал  в делегираните от държавата дейности по 
образование, които имат право на заплащане на  90 % от транспортните разходи, съгласно 
Приложение № 9; 
7. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз  
съгласно Приложение № 10;
8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 
2016 г. и прогнозни показатели за 2017 и 2018 г. по приходите, помощите, даренията, 
бюджетните взаимоотношения и финансиранетосъгласно Приложение № 11; 
9. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен съгласно  Приложение № 12;
10. Определя максимален размер на дълга, както следва:
10.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2016 г. в размер на 0 лева, включително 
главница, лихви, такси, комисиони и други плащания по поет от общината дълг  
10.2 Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2016 година в размер на 0 лева. 
10.3. Максимален размер на поетия общински дълг и общинските гаранции към 31.12.2016 г. в 
размер на 1 211 509  лева; 
11. Приема за сведение информация, съгласно чл. 82, ал. 3, т. 4 и т. 5 от Закона за 
публичните финанси по прогнози на дружествата за 2016 г., 2017г. и 2018 г., съгласно 
приложение № 13; 
12. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2016 г. в размер 5 % от средногодишния размер на отчетените разходи за 
последните четири години или  636 440 лева.
13. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2016 г. в размер на 30 % от средногодишния размер на отчетените разходи за 
последните четири години или 3 818 639 лева.
14. Определя размера на просрочените задължения от 2015 година, които да бъдат 
разплатени от бюджета за 2016 година в размер на 515 569 лева. Приема план-график за 
разплащане на отчетените просрочени задължения съгласно Приложение № 14; 
15. Определя размера на просрочените вземания от минали години, които да бъдат събрани 
през 2016 година в размер на 65 507 лева.  
16. Оправомощава Кмета на Общината да извършва компенсирани промени:
16.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между  утвърдените показатели за  
разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при 
условия че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 
просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 



16.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или 
от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 
16.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи. 
17. Възлага на кмета на Общината :
17.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен; 
17.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението; 
17.3. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на 
разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на 
бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи; 
17.4. Да включва информация по чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси  в 
тримесечните отчети и обяснителните записки към тях; 
17.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по 
отделните общински проекти в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и 
на МФ. 
18. Упълномощава Кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни 
средства по общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за плащания по 
проекти, за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от 
Европейския съюз и по други международни програми; 
18.1. За всеки отделен случай Кметът на Общината определя или договаря срока на погасяване 
на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 
2016 година; 
18.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по 
общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от Закона за публичните финанси; 
18.3. При предоставянето на средства от сметките на Европейския съюз да се спазват 
изискванията на чл. 104, ал. 1 т. 4 от Закона за публичните финанси. 
18.4.Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни 
безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на 
Общински съвет. 
19. Упълномощава Кмета:
19.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на Общината за текущо 
финансиране на одобрените по бюджета разходи за други плащания, при условие, че не се 
нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените 
им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални 
правила по Закона за публичните финанси, като не се променя предназначението на средствата 
в края на годината.
19.2. Да разработва  и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства 
за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на 
други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните 
цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
19.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и 
за съфинансиране на общински програми и проекти;
20. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да 
разработят и представят в срок до 27 февруари 2015 година конкретни мерки за изпълнение на 
приетия от Общински съвет бюджет.
21. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община 
Първомай за 2016 година.



Мотиви: В изпълнение на чл.52 ал.1 и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от Закон за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.94 ал.2 и ал.3 и  чл.39 от Закона за 
публичните финанси и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2016 г., Постановление на Министерски  съвет № 380 от 29.12.2015 година за 
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 година и чл. 34 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  

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 20 
Гласували:     За – 14 
  Против – 0 
  Въздържали се – 6 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

        Р Е Ш Е Н И Е  № 26 

на Общински съвет град Първомай, прието на 28.01.2016 г. по Протокол № 4 

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 

Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-29/27.01.2016 г.  
и на основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона на водите, както и предвид 
необходимостта Общински съвет гр.Първомай да определи представител на Общината 
в Асоциацията по Водоснабдяване и канализация на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр.Пловдив” при 
невъзможност да участва законния представител – Кмета на общината, като и реда за 
съгласуване на позицията и мандата на представителя на общината в заседанията на 
общото събрание на Асоциацията по Водоснабдяване и канализация, Общински съвет 
град Първомай  

            Р Е Ш И : 

1.   При невъзможност на законния представител на Община Първомай - Ангел 
Папазов - кмет, да участва в Общото събрание на Асоциацията по Водоснабдяване и 
канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
Канализация” ЕООД – гр.Пловдив” определя за представител на Община Първомай 
Николай Митков – заместник - кмет на Община Първомай.  

2.  Определя мандата на представителя на Община Първомай в Общото 
събрание на Асоциацията по Водоснабдяване и канализация на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр.Пловдив” да бъде за срок 
до края на мандата на настоящия общински съвет. 

3.  Упълномощава представителя на Община Първомай в Общото събрание на 
Асоциацията по Водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана 
от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр.Пловдив” с правото да гласува по своя 
преценка от името и за сметка на Община Първомай, освен в случаите, в които 
съгласно закон или друг нормативен акт е необходимо изрично упълномощаване. 

Мотиви: На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.15 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона на водите и 
предвид необходимостта Общински съвет гр.Първомай да определи представител на 
Общината в Асоциацията по Водоснабдяване и канализация на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр.Пловдив” при 
невъзможност да участва законния представител – Кмета на общината, като и реда за 
съгласуване на позицията и мандата на представителя на общината в заседанията на 
общото събрание на Асоциацията по Водоснабдяване и канализация. 



Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 20 
Гласували:     За – 20 
  Против – 0 
  Въздържали се – 0 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

        Р Е Ш Е Н И Е  № 27  

на Общински съвет град Първомай, прието на 28.01.2016 г. по Протокол № 4 

относно: Подновяване на договор за управление на „Многопрофилна болница за 
активно лечение – Първомай” ЕООД гр. Първомай. 

Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-
23/20.01.2016 г. и на основание чл.21, ал.1 т.9 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл.63, ал.4 от Закона за лечебните заведения и 
чл.43 и чл.45 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество, включено в 
общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, Общински съвет 
град Първомай 

   Р Е Ш И : 

1. Договорът за управление на „Многопрофилна болница за активно лечение – 
Първомай” ЕООД гр.Първомай, сключен с д-р Румяна Димитрова Бойлова да бъде 
подновен за нов тригодишен срок, считано от 06.02.2016 година. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за управление на 
„Многопрофилна болница за активно лечение – Първомай” ЕООД с д-р Румяна 
Димитрова Бойлова. 

Мотиви: На основание чл.21, ал.1 т.9 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл.63, ал.4 от Закона за лечебните заведения и 
чл.43 и чл.45 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество, включено в 
общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, както и предвид 
постигнатите резултати по управлението на „МБАЛ-Първомай” ЕООД и поради 
изтичане срока на договора за възлагане на управлението на дружеството и 
необходимостта Общински съвет да предприеме действия за подновяването му. 

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 20 
Гласували:     За – 12 
  Против – 0 
  Въздържали се – 7 
  Не участвал в гласуването - 1 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

        Р Е Ш Е Н И Е  № 28 

на Общински съвет град Първомай, прието на 28.01.2016 г. по Протокол № 4 

ОТНОСНО: Отпуснат временен безлихвен заем, чрез Главна Дирекция на Оперативна 
Програма „Околна Среда”, от Министерството на финансите за изплащане задължения 
на община Първомай, възникнали по повод наложена финансова корекция по проект № 
DIR-51011116-62-146,  „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в гр. Първомай“, финансиран съгласно Договор  № DIR 51011116-С058 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

 Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-
0-25/21.01.2016 г. и на основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет град Първомай  

       Р Е Ш И :   

1. Погасяването на отпуснатия, от Министерството на финансите, временен целеви 
безлихвен заем в размер на 1 336 701,60 лв да бъде извършено на 60 равни месечни 
вноски, считано от м. 02.2016 г. вкл. Погасяването ще се извърши от собствени 
приходи на община Първомай. При наличие на финансова възможност общината ще 
погаси предсрочно изцяло или от части отпуснатия временен безлихвен заем. 
2. Упълномощава Кмета на общината да предприеме всички необходими действия в 

изпълнение на настоящото решение.  

Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание чл.21 ал.1, т.23,   от 
ЗМСМА и във връзка с постъпило писмо на Министъра на финансите, изх № 08-00-
1414/18.12.2015г.,  вх. знак № 04-08-1/22.12.2015 г., за вземане на решение от общински 
съвет за погасяване на получения безлихвен кредит. 

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 20 
Гласували:     За – 14 
  Против – 0 
  Въздържали се – 6 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

        Р Е Ш Е Н И Е  № 29 

на Общински съвет град Първомай, прието на 28.01.2016 г. по Протокол № 4 

относно: Определяне на основни месечни възнаграждения на Кмета на общината, 
Заместник-кметовете, Кметовете на кметства и кметските наместници. 

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-
17/18.01.2016 г. и на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т.5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Първомай  

Р Е Ш И: 

1. Отменя Решение № 388 на Общински съвет град Първомай, прието на 
13.02.2014 г. по Протокол № 33; 

2.  Утвърждава основни месечни възнаграждения на Кмета на Общината, 
Заместник-кметовете, Кметовете на кметства и Кметски наместник, считано от 
01.02.2016 г., както следва: 

Кметства/ Длъжност Размер на индивидуалното 
месечно възнаграждение в лева

Кмет на община от 10 001 до 50 000 жители 1470,00

Заместник кмет на община с население от 10 001 до 
50 000 жители

1270,00

Кмет на кметство с население от 501 до 2500 души 
Кмет на кметство Градина 870.00
Кмет на кметство Искра 760,00
Кмет на кметство Дълбок извор 770,00
Кмет на кметство Караджалово 725,00
Кмет на кметство Виница 710,00
Кмет на кметство Бяла река 700,00
Кмет на кметство Крушево 690,00
Кмет на кметство Воден 660,00
Кмет на кметство Езерово 660,00

Кмет на кметство с население до 500 души 
Кмет на кметство Татарево 660,00
Кмет на кметство Брягово 660,00
Кмет на кметство Буково 660,00
Кмет на кметство Православен 660,00
Кмет на кметство Драгойново 630,00
Кмет на кметство Поройна 630,00

Кметски наместник 
Кметски наместник с.Добри дол 520,00



3. За придобит трудов стаж и професионален опит се начислява допълнително 
възнаграждение в размер на 1 % за всяка година. 

Мотиви: Актуализиране на основните месечни възнаграждения на Кмета на 
Общината, Заместник-кметовете, Кметовете на кметства и Кметските наместници, 
съобразно измененията на Закона за административно-териториалното устройство на 
Република България. 

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 20 
Гласували:     За – 20 
  Против – 0 
  Въздържали се – 0 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

        Р Е Ш Е Н И Е  № 30 

на Общински съвет град Първомай, прието на 28.01.2016 г. по Протокол № 4 

относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Първомай за 
второто полугодие на 2015 година. 

Предвид изложеното в предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-
22/19.01.2016 г. и на основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т. 24 от ЗМСМА и чл. 44, 
ал. 1, т. 7 от същия закон, Общински съвет гр.Първомай 

Р Е Ш И: 

Приема за сведение отчета на Кмета на община Първомай за изпълнение на 
решенията, приети от Общински съвет – Първомай, мандат 2011-2015 г. и , мандат 
2015-2019, отнасящи се за второто полугодие на 2015 година. 

Мотиви: Предвид разпоредбата на чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА относно периодичен 
отчет на Кмета на общината за изпълнението на решенията на Общински съвет.

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 20 
Гласували:     За – 20 
  Против – 0 
  Въздържали се – 0 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

        Р Е Ш Е Н И Е  № 31 

на Общински съвет град Първомай, прието на 28.01.2016 г. по Протокол № 4 

относно: Вземане на решение от Общински съвет за одобряване на Подробен 
устройствен план – План регулация /ПУП-ПР/ за част от кв.№24 и кв.№ 23 по плана на 
с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-
18/18.01.2016 г., на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и при условията на чл.129 
ал.1 от ЗУТ, във връзка с параграф 8 от Преходните разпоредби на ЗУТ, чл.208 и 
чл.134, ал.1 т.1 от ЗУТ, Общински съвет гр.Първомай 

         Р Е Ш И : 

Одобрява Подробен устройствен план – План регулация /ПУП-ПР/ за част от кв.№24 и 
кв.№23 по плана на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с изменение на 
уличната регулация на УПИ І-за кооперация като същия се преотрежда в УПИ Х-235. 
ПИ № 268 предвиден за залесяване се отрежда УПИ ХІ-268, изменя се дворищната и 
уличната регулация на УПИ ІХ-267 по имотни граници на ПИ № 267. Променя се 
уличната регулация на І – за културен дом и регулацията на улица с о.т. №№ 55-56-57 
вследствие на което се обединяват кв.№ 24 и кв.№ 23 в един общ кв.№ 24 по зелените и 
кафяви линии, надписи, зачерквания, защрихования и застройката с червен цвят. 

Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание чл.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА и 
чл.129, ал.1 от ЗУТ, параграф 8 от ПР на ЗУТ, чл.208 и чл.134, ал.1 т.1 от ЗУТ, във 
връзка с прилагане на дворищната регулация по съществуващите имотни граници. 

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 20 
Гласували:     За – 20 
  Против – 0  
  Въздържали се – 0 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

        Р Е Ш Е Н И Е  № 32 

на Общински съвет град Първомай, прието на 28.01.2016 г. по Протокол № 4 

относно: Разрешение за изработване на проект и одобряване на задание към него за 
/Подробен устройствен план/ ПУП-ПП /Парцеларен план/ в землище с.Градина, 
общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с обект: „Изграждане на нов оптичен кабел от 
с.Градина до съществуваща шахта 1 и до нова кабелна шахта 3”. 

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-
19/18.01.2016 г., на основание чл.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1 от ЗУТ, във 
връзка с чл.124б, ал.1 и чл.110 от ЗУТ, Общински съвет град Първомай 

Р Е Ш И : 

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план ПУП-ПП 
/Парцеларен план/ в землище с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с 
обект: „Изграждане на нов оптичен кабел от с.Градина до съществуваща шахта 1 и до 
нова кабелна шахта 3”. 
2. Одобрява задание за изработване на проект за /Подробен устройствен план// ПУП-
ПП /Парцеларен план/ в землище с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с 
обект: „Изграждане на нов оптичен кабел от с.Градина до съществуваща шахта 1 и до 
нова кабелна шахта 3”. 

Мотиви: настоящето решение се приема във връзка с инвестиционно намерение за 
реализиране на строеж: „Изграждане на нов оптичен кабел от с.Градина до 
съществуваща шахта 1 и до нова кабелна шахта 3. 

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 20 
Гласували:     За – 20 
  Против – 0  
  Въздържали се – 0 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

        Р Е Ш Е Н И Е  № 33 

на Общински съвет град Първомай, прието на 28.01.2016 г. по Протокол № 4 

Относно: Промени във вида и в състава на Постоянната комисия по правни 
въпроси и евроинтеграция и Постоянната комисия по финанси, бюджет и 
стопански дейности при Общински съвет - Първомай. 

Предвид изложеното в проект на решение от Д.Петков-председател на ОбС вх.№ 53-0-
30/27.01.2016 г. и на основание чл.21, ал.2, във вр. с ал.1, т.1, чл.33, ал.1, т.1 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл.23, ал.6 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет, неговите постоянни комисии и 
взаимодействието му с администрация и Решение № 251/МИ от 12.01.2016 г. на ОИК-
Първомай,  Общински съвет град Първомай

Р Е Ш И : 

І. Извършва промяна във вида на Постоянната комисия по правни въпроси и 
евроинтеграция, като от Постоянна комисия по правни въпроси и евроинтеграция става 
Постоянна комисия по правни въпроси. 

ІІ. Извършва промени в съставите на Постоянната комисия по финанси, бюджет и 
стопански дейности  и  Постоянната комисия по правни въпроси, както следва: 

1. На мястото на Ана Стоянова Николова – зам.председател на Постоянната комисия по 
финанси, бюджет и стопански дейности избира Делян Иванов Караславов – общински 
съветник; 

2. На мястото на Ана Стоянова Николова – член на Постоянната комисия по правни 
въпроси избира Делян Иванов Караславов – общински съветник; 

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 20 
Гласували:     За – 20 
  Против – 0  
  Въздържали се – 0 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 


