
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 52 

на Общински съвет град Първомай, прието на 09.03.2016 г. по Протокол № 6 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 618 на Общински съвет гр.Първомай, прието на 
24.09.2015 г. по Протокол № 55 за продажба чрез публичен търг на недвижим имот – 
частна общинска собственост, съставляващ УПИ І – ГО, находящ се в кв.156 по 
регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

Предвид изложеното в предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-
66/02.03.2016 г. и на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1 от Закона 
за общинската собственост, чл.46, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, Общинския съвет в гр.Първомай  

РЕШИ: 

Изменя Решение № 618 на Общински съвет гр. Първомай, прието на 24.09.2015 г. по 
Протокол № 55, за продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска 
собственост, съставляващ УПИ І – ГО, находящ се в кв.156 по регулационния план на 
гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, като отменя т.5 на същото. 

Мотиви: Предвид това, че в процедура на продажба чрез публичен търг на недвижими 
имоти – частна общинска собственост, е въведено задължително условие, което като 
възможност е допустимо единствено за процедурите на продажба чрез публично 
оповестен конкурс, предвидени в Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество. 

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

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 53 

на Общински съвет град Първомай, прието на 09.03.2016 г. по Протокол № 7 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на строеж на Министерство на 
здравеопазването за нуждите на Център за спешна медицинска помощ – Пловдив, за 
изграждане на нова сграда - Филиал за спешна медицинска помощ гр.Първомай

Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-67/08.03.2016 г. и 
на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местна 
администрация, чл.147, ал.2 и чл.137, ал.1, т.7 от Търговския закон, чл.63, ал.1 от 
Закона за собствеността, чл.180 от Закона за устройство на територията и чл.17, т.7 от 
Наредбата за реда на управление на общинското имущество включено в общински 
търговски дружества и предприятия с общинско участие, Общинския съвет в гр. 
Първомай  

РЕШИ: 

1. Учредява безвъзмездно право на строеж на Министерство на здравеопазването, 
Булстат 000695317 за нуждите на Център за спешна медицинска помощ – Пловдив, за 
реализиране на сграда – филиал за спешна медицинска помощ гр.Първомай върху 300 
кв.м. от  Поземлен имот, целият с площ от 38 083 кв.м., с начин на трайно ползване : 
Възстановително заведение, с имотен № 800402, по картата на възстановената 
собственост за землище гр.Първомай, с ЕКАТТЕ 59080, общ.Първомай, 
обл.Пловдивска, при граници: имот № 800414  – Произв. енергия на „ЕВН - Б-я 
Електроразпределение” АД; имот № 800065 – Пътна мрежа на ДПФ-МЗХ; имот № 
801856 – Път III-клас на Държавата; имот № 800718 – Предпазна дига на ДПФ-МЗХ; 
имот № 800067 – Полски път на Община Първомай, № 181001 – Нива на насл. на Денка 
Делчева Женева, ситуирани в югозападната част на имота, съгласно издадена от 
Главния архитект на Община Първомай виза за проектиране.

   2. Отстъпеното право на строеж се прекратява, ако Министерство на 
здравеопазването не реализира инвестиционния проект по оперативна програма  
„Региони в растеж” 2014-2020 г.. 

3. Упълномощава управителят на „МБАЛ- Първомай” ЕООД да сключи договор за 
учредяване на безвъзмездно право на строеж . 

Мотиви: Във връзка с реализиране на проект на Министерство на здравеопазването, 
определен за бенефициент по оперативна програма  „Региони в растеж” 2014-2020г. 

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

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 


