
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 54 

на Общински свет град Първомай, прието на 31.03.2016 г. по Протокол № 8 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 7 на Общинския съвет в град Първомай, 
прието на 25.11.2015 година по Протокол № 2 във връзка с промяна състава на 
Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закон за уреждане правата на граждани с 
многогодишни жилищно спестовни влогове / ЗУПГМЖСВ /. 

Предвид изложеното в докладна записка от Д.Петков-председател на Общинския съвет 
в град Първомай вх.№ 53-0-83/21.03.2016 г. и на основание чл.21, ал.2, във връзка с 
ал.1, т.1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 ал.2 от 
ЗУПГМЖСВ,  Общинския съвет в град Първомай  

Р Е Ш И : 

Изменя Решение № 7 на Общински съвет град Първомай, прието на 25.11.2015 
година по Протокол № 2 като на мястото на Недялка Петкова Добрева избира за член 
на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ – Веселина Колева Пашева – 
длъжностно лице от Общинска администрация. 

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

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 55 

на Общински свет град Първомай, прието на 31.03.2016 г. по Протокол № 8 

ОТНОСНО: Обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на 
изпълнението на Общински план за развитие на Община Първомай 2014-2020 г. 
през 2015 година. 

Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-81/21.03.2016 г. и 
на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.24, т.4 от Закон за 
регионалното развитие, Общинския съвет в град Първомай 

Р Е Ш И : 

1. Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за 
развитие на Община Първомай 2014 – 2020 г. през 2015 година. 

2. Задължава Кмета на Община Първомай, в 7-дневен срок от датата на настоящото 
решение, да предостави на Председателя на Областния съвет за развитие копие от 
Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на 
Община Първомай 2014 – 2020 г. през 2015 година. 

Мотиви: Предвид необходимостта от осъществяване на наблюдение и контрол от 
страна на Общинския съвет в гр.Първомай върху изпълнението на Общинския план за 
развитие 2014-2020г. през 2015 г. 

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

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



        ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

     Р Е Ш Е Н И Е  № 56 

на Общински свет град Първомай, прието на 31.03.2016 г. по Протокол № 8 

Относно: Кандидатстване на Община Първомай с проектно предложение за средства 
от Фонд “Социална закрила“ за реконструкция и модернизация на съществуващата 
материална база  на „Домашен социален патронаж – Първомай” и осигуряване на 
собствени финансови средства.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-
69/14.03.2016 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23  от Закон за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка 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 
за средства от Фонд “Социална закрила“ за реконструкция и модернизация на 
съществуващата материална база на  „Домашен социален патронаж – Първомай”,
Приложение 2 от Методиката за разпределение на средствата по фонд „Социална 
закрила”.  

2. Дава съгласие за осигуряване от община Първомай на 10 % собствени финансови  
средства.

Мотиви: Реконструкция и модернизация на съществуваща амортизирана база на 
„Домашен социален патронаж”. 

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

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



          ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

      Р Е Ш Е Н И Е  № 57 

на Общински свет град Първомай, прието на 31.03.2016 г. по Протокол № 8 

относно: Промяна състава на Обществения съвет на община Първомай и корекция 
на Решение № 77/29.03.2012 г., Протокол № 8. 

Предвид изложеното в докладна записка от Р.Салим – зам.кмет вх.№ 53-0-71/16.03.2016 
г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната 
администрация и във връзка с чл.35 от Закона за социалното подпомагане и чл.52-54 от 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общинския съвет в 
град Първомай 

      Р Е Ш И : 

За упражняване на обществен контрол, съдействие и помощ при осъществяване на 
дейностите по социално подпомагане, Общинския съвет в гр.Първомай изменя състава 
и числеността на Обществения съвет, избран с Решение № 39/31.01.2008 г., Протокол 
№ 4 и актуализиран с Решение № 77/29.03.2012 г., Протокол № 8, както следва: 

1. Ружди Салим – Заместник - кмет на община Първомай – председател; 
2. Таня Налбантова – Директор на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Първомай; 
3.Петя Калоферова-Кръстева – Гл.експерт „Социални дейности” при ОбА гр.Първомай; 
4. Мария Кьосева – Секретар на МКБППМН при Община Първомай; 
5. Маринка Бояджиева – общински съветник; 
6. Ресми Саид – общински съветник; 
7. Петя Маджарова – общински съветник; 
8. Димитър Калоферов – председател на дружество на пенсионерите в град Първомай; 
9. Златка Кирева – председател на УС на СИБ. 

Мотиви: Във връзка с промяна в състава на Обществения съвет в гр.Първомай. 

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

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

          Р Е Ш Е Н И Е  № 58 

на Общински свет град Първомай, прието на 31.03.2016 г. по Протокол № 8 

ОТНОСНО: Промяна на статута на Професионална гимназия по селско 
стопанство «Васил Левски», град Първомай от държавно в общинско училище. 

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-
76/18.03.2016 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23, във връзка с чл. 20 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с §10 от Закона за 
предучилищното и училищно образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 
1.08.2016 г.) и чл. 10, ал. 6 от Закона за народната просвета,  Общинският съвет в град 
Първомай  

                                                 Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие за промяна на статута на Професионална гимназия по селско 
стопанство «Васил Левски», град Първомай от държавно в общинско училище, считано 
от 01.08.2016 година. 
2. Дава съгласие за промяна на финансиращия орган на Професионална гимназия по 
селско стопанство «Васил Левски», град Първомай и преминаването й от бюджета на 
Министерство на земеделието и храните към бюджета на Община Първомай, считано 
от 01.08.2016 година. 
3. Дава съгласие за придобиване от Община Първомай на управляваните от 
Професионална гимназия по селско стопанство «Васил Левски», град Първомай имоти 
- публична държавна собственост, считано от 01.08.2016 година. 
4. Упълномощава Кмета на Община Първомай да предприеме необходимите действия 
за промяна на статута и финансиращия орган на Професионална гимназия по селско 
стопанство «Васил Левски», град Първомай и за придобиване от Община Първомай на 
управляваните от училището имоти.  

Мотиви: Настоящото решение се приема във връзка с постъпило в Общинска 
администрация град Първомай Писмо с вх. № 04–01–1/24.02.2016 г. от Министерство 
на земеделието и храните, както и предвид необходимостта от приемане на решение за 
промяна на финансирането на Професионална гимназия по селско стопанство «Васил 
Левски», град Първомай и преминаване от бюджета на Министерство на земеделието и 
храните към бюджета на Община Първомай и придобиване на имотите, предоставени 
на училището. 

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

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

         Р Е Ш Е Н И Е  № 59 

на Общински свет град Първомай, прието на 31.03.2016 г. по Протокол № 8 

Относно: Изменение на Маршрутно разписание на вътрешноградска линия № 1. 

Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-77/21.03.2016 г. , 
съобразно решението на комисията и на основание чл.21 ал.1 т.23 от Закон за местното 
самоуправление и местната администрация и чл.8 ал. 4 от Наредба № 2 от 15.03.2002г. за 
условията и реда за утвърждаване на  транспортни схеми и за осъществяване на 
обществени превози с автобуси /обн. ДВ бр. №32/, Общинския съвет в гр. Първомай  

             Р Е Ш И : 

Утвърждава измененията в Маршрутно разписание на вътрешноградска Линия № 1                  
/ утвърдено с Решение № 377 / 27.05 2010г., изм. Решение № 74/29.03 2012г., изм. № 370 / 
30.01.2014г на Об.С Първомай / съгласно  Приложение № 1 и Приложение № 2 - неразделна 
част от настоящото решение. 

Мотиви: Поради изключително слабия пътнико поток в неделя и направените предложения
с Докладна записка № 10-17-3 / 06.01.2016г на Кмета на с. Татарево, молба № 94-01-2 / 
10.02.2016г на група граждани и писмо № 10-17-3 / 10.02.2016г. на управителя на ДЗЗД 
„Стойчев и партньори” настоящото решение се приема с цел: 
Оптимизиране транспортното обслужване на гражданите и на основание чл.21 ал.1 т 23 от 
ЗМСМА и чл.8 ал.4 от Наредба № 2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване 
на  транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози с автобуси. 

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

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

         Р Е Ш Е Н И Е  № 60 

на Общински свет град Първомай, прието на 31.03.2016 г. по Протокол № 8 

Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот № 207026, частна 
общинска собственост, от землищeто на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-
82/21.03.2016 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и 
местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската 
собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, Общинския съвет в гр. 
Първомай 

Р Е Ш И : 

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – 
общинска собственост в Община Първомай през 2016 година” към Раздел ІІІ, т.Б. 
„Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нова точка, а именно: 
- т.83. Поземлен имот № 207026, с площ 2,631 дка, с начин на трайно ползване – 
местен път,  находящ се в стопански двор - север, местността „Харманлан”, землището 
на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно 
наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: 

- Поземлeн имот № 207026, с площ 2,631 дка, с начин на трайно ползване – 
местен път,  находящ се в стопански двор - север, местността „Харманлан”, землището 
на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 000354, местен път 
на Община Първомай; № 108099, изоставена нива на Марийка Георгиева Чурчулиева; 
№ 207001,  стопански двор на „Родопи-Агромилк”ООд; № 207027, местен път на 
Община Първомай; № 207007, зелена-шир.полз. на Държавен поземлен фонд-МЗХ.  

1. Одобрява пазарна оценка в размер на 5 900,00 лв. (пет хиляди и деветстотин 
лева) без ДДС за описания по т.1.1. общински имот, изготвена от оценител на 
недвижими имоти. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 5 900,00 лв. (пет хиляди и 
деветстотин лева) без ДДС.

ІІІ. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия 
по изпълнение на решението. 

Мотиви: Настоящото решение се приема във връзка с изпълнение на Решение № 38, 
прието на 25.02.2016г. по Протокол № 5, Общински съвет гр.Първомай и с цел 
насърчаване и подкрепяне на инвестиционния процес на малкия и среден бизнес на 
територията на общината. 



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

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

         Р Е Ш Е Н И Е  № 61 

на Общински свет град Първомай, прието на 31.03.2016 г. по Протокол № 8 

Относно: Подготвителни действия за общинска концесия върху обект - публична 
общинска собственост, а именно: находище на минерална вода „Драгойново”, 
с.Драгойново, община Първомай, област Пловдив по реда на Закона за 
концесиите.

Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-84/21.03.2016 г. и 
на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местна 
администрация, във връзка със заявена инициатива, Общинския съвет в гр.Първомай,  

Р  Е  Ш И : 

1. Дава съгласие да започнат подготвителни действия за общинска концесия 
върху обект - публична общинска собственост, а именно: находище на минерална вода 
„Драгойново”, с.Драгойново, община Първомай, област Пловдив по реда на Закона за 
концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите.  

Мотиви: Във връзка със заявена инициатива за предоставяне на концесия от находище 
на минерална вода „Драгойново”, с.Драгойново, община Първомай, област Пловдив. 

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

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

         Р Е Ш Е Н И Е  № 62 

на Общински свет град Първомай, прието на 31.03.2016 г. по Протокол № 8 

ОТНОСНО: Доброволно прилагане на влязъл в сила, неприложен
дворищнорегулационен план от 1986 г., по отношение на УПИ ІV – 20 от кв.3 по 
регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив, по реда на § 8, ал.2, т.1 
и ал.3 от ПР на ЗУТ. 

Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-88/22.03.2016 г. и 
на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна 
администрация, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ, чл.34, ал.4 и чл.41, ал.2 от Закона за 
общинската собственост във връзка с чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай 

Р Е Ш И :  

1. Дава съгласие да се приложи доброволно влезлия в сила план за регулация 
одобрен със заповед № 59 от 1986 г. по отношение на парцел /УПИ/ ІV – 20, целият с 
площ от 850 кв.м. с неприложена улична регулация от кв.3 по плана на с.Езерово, 
общ.Първомай, обл.Пловдив, като Община Първомай прехвърли с договор по 
пазарни цени на Росен Дончев Димитров с ЕГН ………… правото на собственост 
върху общински имот с площ от 105 кв.м., който съгласно действащия план за 
регулация на с.Езерово, общ.Първомай,  се придава към парцел /УПИ/ ІV – 20 от кв.3, 
при граници на общинския имот: улица; УПИ V – 19; ПИ № 20 и УПИ ІІІ - 21. 

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 693,00 лв. (шестстотин и деветдесет и 
три лева) с вкл. ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран 
оценител. 

3. Определя продажна цена на описания по т.1 общински имот в размер на 693,00 
лв. (шестстотин и деветдесет и три лева) с вкл. ДДС, която следва да се заплати от
Росен Дончев Димитров с ЕГН ……………., като всички данъци и такси по сделката, 
са за негова сметка. 

4. Възлага на кмета на Община Първомай да изготви заповед и сключи договор на 
основание §. 8, ал.3 от от ПР на ЗУТ при условията на горните точки. 

Мотиви: Във връзка с подадено заявление вх. № 94-Р-5/19.02.2016 г. и изявено 
желание за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация от 1986г., по 
отношение на УПИ ІV – 20 от кв.3 по регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай, 
обл.Пловдив. 

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

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

         Р Е Ш Е Н И Е  № 63 

на Общински свет град Първомай, прието на 31.03.2016 г. по Протокол № 8 

ОТНОСНО: Доброволно прилагане на влязъл в сила, неприложен
дворищнорегулационен план от 1986 г., по отношение на УПИ V – 19 от кв.3 по 
регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив, по реда на § 8, ал.2, т.1 
и ал.3 от ПР на ЗУТ. 

Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-87/22.03.2016 г. и 
на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна 
администрация, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ, чл.34, ал.4 и чл.41, ал.2 от Закона за 
общинската собственост във връзка с чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай 

Р Е Ш И : 

1. Дава съгласие да се приложи доброволно влезлия в сила план за регулация 
одобрен със заповед № 59 от 1986 г. по отношение на парцел /УПИ/ V – 19, целият с 
площ от 866 кв.м. с неприложена улична регулация от кв.3 по плана на с.Езерово, 
общ.Първомай, обл.Пловдив, като Община Първомай прехвърли с договор по 
пазарни цени на Боян Игнатов Игнатов с ЕГН ………… правото на собственост 
върху общински имот с площ от 105 кв.м., който съгласно действащия план за 
регулация на с.Езерово, общ.Първомай,  се придава към парцел /УПИ/ ІV – 20 от кв.3, 
при граници на общинския имот: улица; УПИ V – 19; ПИ № 20 и УПИ ІІІ - 21. 

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 143,64 лв. (сто четиридесет и три лева и 
шестдесет и четири стотинки) с вкл. ДДС за описания по т.1 общински имот, 
изготвена от лицензиран оценител. 

3. Определя продажна цена на описания по т.1 общински имот в размер на 143,64 
лв. (сто четиридесет и три лева и шестдесет и четири стотинки) с вкл. ДДС, която 
следва да се заплати от Боян Игнатов Игнатов с ЕГН …………., като всички данъци 
и такси по сделката, са за негова сметка. 

4. Възлага на кмета на Община Първомай да изготви заповед и сключи договор на 
основание §. 8, ал.3 от от ПР на ЗУТ при условията на горните точки. 

Мотиви: Във връзка с подадено заявление вх. № 94-Б-2/19.02.2016 г. и изявено 
желание за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация от 1986г., по 
отношение на УПИ V – 19 от кв.3 по регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай, 
обл.Пловдив. 

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

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

         Р Е Ш Е Н И Е  № 64 

на Общински свет град Първомай, прието на 31.03.2016 г. по Протокол № 8 

ОТНОСНО: Доброволно прилагане на влязъл в сила, неприложен
дворищнорегулационен план от 1971 г., по отношение на УПИ ХХV – 152 от кв.8 по 
регулационния план на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, по реда на § 8, ал.2, т.1 и 
ал.3 от ПР на ЗУТ. 

Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-85/21.03.2016 г. и 
на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна 
администрация, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ, чл.34, ал.4 и чл.41, ал.2 от Закона за 
общинската собственост във връзка с чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай 

Р Е Ш И :  

1. Дава съгласие да се приложи доброволно влезлия в сила план за регулация 
одобрен със заповед № 308 от 1971 г. по отношение на парцел /УПИ/ ХХV – 152, 
целият с площ от 830 кв.м. с неприложена улична регулация от кв.8 по плана на 
с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, като Община Първомай прехвърли с договор 
по пазарни цени на Даниела Петрова Авджиева с ЕГН …………. и Жечко Георгиев 
Иванов с ЕГН …………. правото на собственост върху общински имот с площ от 10 
кв.м., който съгласно действащия план за регулация на с.Искра, общ.Първомай,  се 
придава към парцел /УПИ/ ХХV – 152 от кв.8, при граници на общинския имот: улица; 
УПИ ХХVІ – 151 и ПИ № 152. 

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 62,40 лв. (шестдесет и два лева и 
четиридесет стотинки) с вкл. ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от 
лицензиран оценител. 

3. Определя продажна цена на описания по т.1 общински имот в размер на 62,40 
лв. (шестдесет и два лева и четиридесет стотинки) с вкл. ДДС, която следва да се 
заплати от Желязко Колев Иванов с ЕГН …………., като всички данъци и такси по 
сделката, са за тяхно сметка. 

4. Възлага на кмета на Община Първомай да изготви заповед и сключи договор на 
основание §. 8, ал.3 от от ПР на ЗУТ при условията на горните точки. 

Мотиви: Във връзка с подадено заявление вх. № 94-Д-7/09.02.2016 г. и изявено 
желание за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация от 1971г., по 
отношение на УПИ ХХV – 152 от кв.8 по регулационния план на с.Искра, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

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

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

         Р Е Ш Е Н И Е  № 65 

на Общински свет град Първомай, прието на 31.03.2016 г. по Протокол № 8 

ОТНОСНО: Доброволно прилагане на влязъл в сила, неприложен
дворищнорегулационен план от 1971 г., по отношение на УПИ ХХVІ – 151 от кв.8 по 
регулационния план на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, по реда на § 8, ал.2, т.1 и 
ал.3 от ПР на ЗУТ. 

Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-86/21.03.2016 г. и 
на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна 
администрация, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ, чл.34, ал.4 и чл.41, ал.2 от Закона за 
общинската собственост във връзка с чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай 

Р Е Ш И :  

1. Дава съгласие да се приложи доброволно влезлия в сила план за регулация 
одобрен със заповед № 308 от 1971 г. по отношение на парцел /УПИ/ ХХVІ – 151, 
целият с площ от 940 кв.м. с неприложена улична регулация от кв.8 по плана на 
с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, като Община Първомай прехвърли с договор 
по пазарни цени на Желязко Колев Иванов с ЕГН …………. правото на собственост 
върху общински имот с площ от 100 кв.м., който съгласно действащия план за 
регулация на с.Искра, общ.Първомай,  се придава към парцел /УПИ/ ХХVІ – 151 от 
кв.8, при граници на общинския имот: улица; УПИ ХХV – 152; ПИ № 151 и земедерска 
земя. 

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 612,00 лв. (шестстотин и дванадесет 
лева) с вкл. ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран 
оценител. 

3. Определя продажна цена на описания по т.1 общински имот в размер на 612,00 
лв. (шестстотин и дванадесет лева) с вкл. ДДС, която следва да се заплати от
Желязко Колев Иванов с ЕГН …………., като всички данъци и такси по сделката, са 
за негова сметка. 

4. Възлага на кмета на Община Първомай да изготви заповед и сключи договор на 
основание §. 8, ал.3 от от ПР на ЗУТ при условията на горните точки. 

Мотиви: Във връзка с подадено заявление вх. № 94-Ж-2/09.02.2016 г. и изявено 
желание за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация от 1971г., по 
отношение на УПИ ХХVІ – 151 от кв.8 по регулационния план на с.Искра, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

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

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

         Р Е Ш Е Н И Е  № 66 

на Общински свет град Първомай, прието на 31.03.2016 г. по Протокол № 8 

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, 
по реда на чл.14, ал.7 от ЗОС.  

Предвид изложеното в предложение от Н.Митков – зам.кмет вх.№ 53-0-89/22.03.2016 г. 
и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна 
администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.16 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински 
съвет гр.Първомай 

Р Е Ш И : 

      І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост в Община Първомай през 2016 година” към Раздел ІІІ, т.А. „Имоти, които 
Община Първомай има намерение да предостави под наем и аренда”, с нова точка към 
Помещения и терени в регулация, а именно:  

- „т.26. Комплекс „Плувен басейн” в едно с построените в него басейни и сгради  
съставляващ № 000148 с площ  от 10 984 кв.м., с начин на трайно ползване: спортна 
територия, находящ се в местността „Адата Марица” за землище на гр.Първомай, 
общ.Първомай, обл.Пловдив.” 

ІІ. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване  
недвижим имот – публична общинска собственост, комплекс „Плувен басейн”, състоящ 
се от плувен басейн със застроена площ от 320 кв.м., плувен басейн – със застроена 
площ от 220 кв.м., портиерна със застроена площ от 11,20 кв.м., съблекалня със 
застроена площ от 13,32 кв.м., здравен пункт със застроена площ от 46,11 кв.м., 
тоалетни със застроена площ от 37,20 кв.м., дървена беседка – БАР-2 със застроена 
площ от 38,00 кв.м., дървена беседка – БАР-1 с обща застроена на площ от 136,00 кв.м., 
включваща бар с навес - 80 кв.м. и  кухня с помощни помещения, офис, санитарни 
възли и склад със застроена площ от 56 кв.м., помпена сграда със застроена площ от 
5,06 кв.м. в едно с изградените водоснабдителна мрежа със сондаж  и подземно 
електрозахранване, изградени върху общински имот, съставляващ № 000148 с площ  от 
10 984 кв.м., с начин на трайно ползване: спортна територия, находящ се в местността 
„Адата Марица” по плана за земеразделяне на гр.Първомай, общ.Първомай, 
обл.Пловдив, при граници и съседи: имот № 000155, Градски парк на Община 
Първомай;  имот № 000102, Градски парк на ОПФ; имот № 000129, Залесена територия 
на ДАГ –ДГС-Първомай-ДГФ; имот № 000339, Градски парк на Община Първомай.  

  ІІІ. Одобрява оценка за начална наемна цена за една година, възлизаща на 4 100 
лв. (четири хиляди и сто лева) без ДДС за описания по т.ІІ общински имот, изготвена от 
лицензиран оценител. 

       ІV. Определя начална тръжна цена за една година за описания имот в размер на 
4 100 лв. (четири хиляди и сто лева) без ДДС.

V. Определя срок за отдаване под наем 5 /пет/ години, считано от датата на 
сключване на договора; 

VІ. Възлага на кмета на Община Първомай организирането и провеждането на 
търга за отдаване под наем на обекта, както и сключването на договор със спечелилия 
търга участник. 



           Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.16 от НРПУРОИ и с цел съхраняване и опазване на 
общинския имот в добро състояние. 

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

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

         Р Е Ш Е Н И Е  № 67 

на Общински свет град Първомай, прието на 31.03.2016 г. по Протокол № 8 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 53, прието на извънредно заседание на 
Общинския съвет в гр.Първомай с Протокол № 7 от 09.03.2016 г. за 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  в гр. Първомай . 

Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-90/23.03.2016 г. и 
на основание чл.45, ал.9 и ал.10, във връзка с 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.180 от Закона за устройство на територията, чл.51а, ал.4, т.3 от Закона за 
общинската собственост, чл.17, т.7 от Наредбата за реда на управление на общинското 
имущество включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско 

участие (приета от Общински съвет Първомай с Решение № 148/30.07.2004 г. по Протокол № 

11) и във  връзка с Писмо от Областен управител на област Пловдив с вх. № 61-02-
32/18.03.2016г. на Общинска администрация гр. Първомай, Общинския съвет в гр. 
Първомай  

РЕШИ: 

Изменя Решение № 53, прието на извънредно заседание на Общинския съвет в гр. 
Първомай с Протокол № 7 от 09.03.2016г. за 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 в гр.Първомай, както следва:

1. Дава съгласие „МБАЛ - Първомай” ЕООД да учреди безвъзмездно право на 
строеж в полза на Министерство на здравеопазването, Булстат 000695317 за нуждите на 
Център за спешна медицинска помощ – Пловдив, за реализиране на сграда – филиал за 
спешна медицинска помощ в гр.Първомай върху 300 кв.м., ситуирани съгласно 
издадена от Главния архитект на Община Първомай виза за проектиране, в 
югозападната част на Поземлен имот № 800402 в землището на гр. Първомай с 
ЕКАТТЕ 59080, общ.Първомай, обл.Пловдивска, идентичен с имот № 000402 по 
картата на възстановената собственост за землище кв.Дебър с ЕКАТТЕ 99101, целият с 
площ от 38 083 кв.м., с начин на трайно ползване: Възстановително заведение, находящ 
се в местността „Землище кв. Дебър”, при граници и съседи: 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 .

   2.  В случай, че Министерство на здравеопазването не реализира инвестиционния 
проект по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., отстъпеното право на 
строеж се погасява по реда на чл.67, ал.1 от Закона за собствеността. 



Мотиви: Във връзка с постъпило в Общинска администрация гр.Първомай Писмо 
вх. № 61-02-32/18.03.2016г. от Областен управител на област Пловдив, както и 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 НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

         Р Е Ш Е Н И Е  № 68 

на Общински свет град Първомай, прието на 31.03.2016 г. по Протокол № 8 

Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет 

Предвид изложеното в проект на решение от д-р Ат.Симеонова – председател на ПК по 
Здравеопазване и социални дейности вх.№ 53-0- на основание чл.21, ал.1, т.23 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинския съвет в 
град Първомай  

Р Е Ш И : 

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на : 
  • Гана Петрова Кацарова, родена през 1933 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв.

Заявление вх. № 53-Г-2/14.03.2016 г. 

  • Делчо Желязков Йорданов, роден през 1957 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. 

Заявление вх. № 53-Д-1/02.02.2016 г. 

  • Йордан Христов Йорданов, роден през 1961 г., от с.Татарево, в размер на 200 лв. 

Заявление вх. № 53-Й-1/23.02.2016 г. 

  • Олга Иванова Минева, родена през 1972 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. 

Заявление вх. № 53-О-1/03.02.2016 г. 

  • Радка Янева Ицова, родена през 1954 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. 

Заявление вх. № 53-Р-1/10.02.2016 г. 

  • Тянка Йорданова Жековска, родена през 1941 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. 

Заявление вх. № 53-Т-1/19.02.2016 г. 

  • Янка Желева Митева, родена през 1946 г., от с.Драгойново, в размер на 200 лв. 

Заявление вх. № 53-Я-1/18.03.2016 г. 

     На гражданите, подали останалите молби към 29.03.2016 г.  не се отпуска финансова 

помощ. 

  2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от 

Общински съвет решение.                                                      

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

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 


