
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

                  Р Е Ш Е Н И Е  № 69 

на Общинския съвет в град Първомай, прието на 27.04.2016 г. по Протокол № 9 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на Годишния план за изпълнение на 
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Първомай /2011 – 2015 
г./ за 2015 г. и Годишен план за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на 
социалните услуги в община Първомай /2016-2020г./ за 2017 г. 

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-
108/12.04.2016 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закон за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.36-б, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане, Общинския съвет в гр.Първомай  

РЕШИ: 

1. Общински съвет град Първомай приема Отчет за изпълнение на Годишния план за 
изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Първомай 
/2011-2015 г./ за 2015 г. 

2. Общински съвет гр.Първомай приема Годишен план за изпълнение на Общинската стратегия 
за развитие на социалните услуги в община Първомай /2016-2020 г./ за 2017 г.  

МОТИВИ: В съответствие с и в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на 
социалните услуги в община Първомай /2011 – 2015 г./ и Общинската стратегия за развитие на 
социалните услуги в община Първомай /2016-2020г./

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 19 
Гласували:       За – 19 
  Против – няма 
  Въздържали се – няма 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

                Р Е Ш Е Н И Е  № 70 

на Общинския съвет в град Първомай, прието на 27.04.2016 г. по Протокол № 9 

ОТНОСНО: Приемане на годишните финансови отчети на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД и 
“Медицински център І - Първомай” ЕООД за 2015 г., разпределение на печалбата и избор на 
одитор за заверка на годишните финансови отчети на дружествата за 2016 г.

Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-119/19.04.2016 г. и на 
основание чл. 18 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в 
общински търговски дружества и предприятия с общинско участие и във връзка с Докладна записка 
от 15.04.2016  г. на д-р Румяна Бойлова – управител на “МБАЛ-Първомай“ ЕООД  и „Медицински 
център І-Първомай” ЕООД, както и на основание, чл. 21, ал.1, т.8 и т.23  от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3 
и чл.147, ал.2 от Търговския закон и чл. 17, т.11 и чл. 54, ал.2 и 3 от Наредбата за реда на управление 
на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско 
участие, Общинския съвет в гр. Първомай  

Р Е Ш И : 

1. Приема годишните финансови отчети на “МБАЛ-Първомай“ ЕООД  и „Медицински 
център І-Първомай” ЕООД за 2015 г. 
         2. Дължимият дивидент от печалбата на “МБАЛ-Първомай“ ЕООД за 2015 г.  в размер на 
18 283,70 лв., представляващ 20 на сто от печалбата след данъчното й облагане, да не бъде 
отчисляван за Община Първомай и да остане в разпореждане на дружеството за придобиване на 
ДМА/медицинска апаратура/. 
         3. Дължимият дивидент от печалбата „Медицински център І-Първомай” ЕООД  за 2015 г. 
в размер на 1488,46 лв., представляващ 20 на сто от печалбата след данъчното й облагане, да не 
бъде отчисляван за Община Първомай и да остане в разпореждане на дружеството за 
инвестиционни разходи. 
         4. Избира „Одиторска къща Пълдин” ЕООД, със седалище и адрес на управление: 
гр.Пловдив, ул.”Драва” № 10 А, представлявана за Мария Павлова Гюрова – дипломиран  
експерт-счетоводител за одитор на годишните финансови отчети за 2016 г. на “МБАЛ-
Първомай“ ЕООД  и „Медицински център І-Първомай” ЕООД. 

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 19 
Гласували:       За – 18 
  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  № 71 

на Общинския съвет в град Първомай, прието на 27.04.2016 г. по Протокол № 9 

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

Предвид изложеното в проект на решение от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-120/19.04.2016 г. и 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, Общинския съвет град Първомай 

РЕШИ: 

    1. Изменя решение № 25 от 28.01.2016 година по протокол №4 на Общински съвет 
Първомай, както следва: 
     1.1. Увеличава общата стойност по прихода на бюджета на община Първомай за  2016 г. от 
13 445 936 лева на 13 515 936 лева т.е. със 70 000 лева в т. ч.:  
      - данък превозни средства от 620 000 лева на 650 000 лева; 
      - данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин от  325 000 лева на 
350 000 лева; 
      - наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски  от 100 000 лева на 115 000 
лева; 
     1.2. Сумата в размер на 70 000 лева се насочва за закупуване на техника за изкърпване на 
уличната мрежа на община Първомай. 
     1.3. Увеличава  капиталовите  разходи по инвестиционна програма 2016 г. със 70 000 лева, 
като разпределението им по видове ще бъде включено в следващата актуализация на бюджета.  

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 във 
връзка със закупуване на техника за изкърпване на уличната мрежа и подобряване на 
инфраструктурата на община Първомай. 

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 19 
Гласували:       За – 19 
  Против – няма 
  Въздържали се – няма 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

                 Р Е Ш Е Н И Е  № 72 

на Общинския съвет в град Първомай, прието на 27.04.2016 г. по Протокол № 9 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2015 г. и 
Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016 г. 

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-
107/12.04.2016 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 2, т. 1 от Закона за 
закрила на детето и чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, 
Общински съвет гр.Първомай  

РЕШИ: 

1. Общински съвет гр.Първомай приема Отчет за изпълнение на Общинска програма за 
закрила на детето за 2015 г.  

2. Общински съвет гр.Първомай приема Общинска програма за закрила на детето за 2016 г.  

МОТИВИ: Общинската програма за закрила на детето за 2016 г. се приема с цел задоволяване 
потребностите на децата и техните семейства в община Първомай. 

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 19 
Гласували:       За – 19 
  Против – няма 
  Въздържали се – няма 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

                 Р Е Ш Е Н И Е  № 73 

на Общинския съвет в град Първомай, прието на 27.04.2016 г. по Протокол № 9 

ОТНОСНО: Учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж на граждани с 
установени жилищни нужди,  без търг или конкурс, върху част от  недвижим имот – 
общинска частна собственост, за изграждане на жилища. 

Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-110/14.04.2016 г. и на 
основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  
чл.49а, ал.1 от Закон за общинската собственост във връзка с чл.36 от Наредба за условията и 
реда за установяване на жилищни нужди на граждани, управление и разпореждане с общински 
жилищни имоти на територията на община Първомай и чл.50 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинския съвет в 
гр.Първомай 

Р  Е  Ш И : 

1. Дава съгласие да се учреди възмездно безсрочно право на строеж в полза на Демир 
Руменов Симеонов, картотекиран ІV група, подгрупа 4, за построяване на жилищна сграда с 
разгъната застроена площ /РЗП/  до 64 (шестдесет и четири) кв.м., застроително петно №2,
съгласно скица - виза изх. №226/ 23.03.2016 г. на Главния архитект на община Първомай, върху 
следния недвижим имот – частна общинска собственост, незастроен урегулиран поземлен имот 
целият с площ от 520 (петстотин и двадесет) кв.м., предназначен за жилищно строителство, 
съставляващ УПИ ІV (четири римско) – социални жилилища, находящ се в квартал 161 (сто 
шестдесет и едно) по регулационния план на гр.Първомай, одобрен със заповед №РД-15-
666/1994 год. и изменен със заповед №РД-15-626 от 27.11.2015 г. при граници и съседи на УПИ 
: Земеделска земя, УПИ V-2664, ул. Бузлуджа и УПИ ІІІ- държавен. 

1.1. Определя следната цена на възмездното право на строеж, както следва: за РЗП - 64  
кв.м. застроително петно №2 от УПИ ІV – соц. жил. от кв. 161, по регулационния план на  
гр.Първомай, в размер на  977,60 лв. (деветстотин седемдесет и седем лева  и 60 ст.). 

       Всички данъци и такси по учредяване на право на строеж, са за сметка на приемателя. 
2. Дава съгласие да се учреди възмездно безсрочно право на строеж в полза на Коста 

Демирев Митев, картотекиран ІV група, подгрупа 4, за построяване на жилищна сграда с 
разгъната застроена площ /РЗП/  до 64 (шестдесет и четири) кв.м., застроително петно №1,
съгласно скица - виза изх. №227/ 23.03.2016 г. на Главния архитект на община Първомай, върху 
следния недвижим имот – частна общинска собственост, незастроен урегулиран поземлен имот 
целият с площ от 520 (петстотин и двадесет) кв.м., предназначен за жилищно строителство, 
съставляващ УПИ ІV (четири римско) – социални жилилища, находящ се в квартал 161 (сто 
шестдесет и едно) по регулационния план на гр.Първомай, одобрен със заповед №РД-15-
666/1994 год. и изменен със заповед №РД-15-626 от 27.11.2015 г. при граници и съседи на УПИ 
: Земеделска земя, УПИ V-2664, ул. Бузлуджа и УПИ ІІІ- държавен. 

2.1. Определя следната цена на възмездното право на строеж: за РЗП - 64  кв.м. 
застроително петно №1  от УПИ ІV – соц. жил. от кв. 161, по регулационния план на  
гр.Първомай в размер на  977,60 лв. (деветстотин седемдесет и седем лева  и 60 ст.). 

Всички данъци и такси по учредяване на право на строеж, са за сметка на приемателя. 



3. Дава съгласие да се учреди възмездно безсрочно право на строеж в полза на Христина 
Демирева  Кръстева, картотекирана І група, подгрупа 4, за построяване на жилищна сграда с 
разгъната застроена площ /РЗП/  до 64 (шестдесет и четири) кв.м., застроително петно №3,
съгласно скица - виза изх. №225/ 23.03.2016 г. на Главния архитект на община Първомай, върху 
следния недвижим имот – частна общинска собственост, незастроен урегулиран поземлен имот 
целият с площ от 520 (петстотин и двадесет) кв.м., предназначен за жилищно строителство, 
съставляващ УПИ ІV (четири римско) – социални жилилища, находящ се в квартал 161 (сто 
шестдесет и едно) по регулационния план на гр.Първомай, одобрен със заповед №РД-15-
666/1994 год. и изменен със заповед №РД-15-626 от 27.11.2015 г. при граници и съседи на УПИ 
: Земеделска земя, УПИ V-2664, ул. Бузлуджа и УПИ ІІІ- държавен. 

3.1. Определя следната цена на възмездното право на строеж:  за РЗП - 64 кв.м.
застроително петно №3 от УПИ ІV – соц. жил. от кв. 161, по регулационния план на  
гр.Първомай  в размер на  977,60 лв. (деветстотин седемдесет и седем лева  и 60 ст.). 

Всички данъци и такси по учредяване на право на строеж, са за сметка на приемателя
4. Одобрява предложения Проект на Договор за учредяване на възмездно безсрочно право 

на строеж. 
5. Упълномощава Кмета на Община Първомай да издаде заповед и да сключи Договор за  

учредяване на възмездно право на строеж с  Демир Руменов Симеонов, Коста Демирев  Митев 
и Христина Демирева  Кръстева. 

Мотиви: Причината, която обуславя необходимостта от вземането на настоящето 
решение се изразява в осигуряването на социална подкрепа от страна на Община Първомай, 
чрез даване възможност на граждани и техните семейства, които са картотекирани по Наредба 
за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, управление и 
разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Първомай, за 
построяване на жилищни сгради. 

Финансови средства – за изпълнението на настоящето решение не са необходими 
финансови средства. 

Очаквани резултати – построени нови жилища в недвижими имоти – частна общинска 
собственост, предназначени за социални жилища. 

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 19 
Гласували:       За – 19 
  Против – няма 
  Въздържали се – няма 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

                 Р Е Ш Е Н И Е  № 74 

на Общинския съвет в град Първомай, прието на 27.04.2016 г. по Протокол № 9 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 413/30.04.2014 г. по Протокол № 35 и Решение № 
565/17.06.2015г. по Протокол № 51 на Общински съвет гр.Първомай, за откриване на 
процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, 
поддръжката и експлоатацията на язовири и водоеми - публична общинска собственост 
разположени на територията на Община Първомай, обл.Пловдив. 

Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-117/18.04.2016 г. и на 
основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация във връзка с § 1, т.95 от Допълнителни разпоредби към Закон за водите /ДВ, 
бр.58 от 31.07.2015 год./, Общинския съвет в гр. Първомай  

Р Е Ш И : 

І. Изменя точка VІ.„Специфични условия към участниците в търга” от Решение № 413 
на Общински съвет гр. Първомай, прието на 30.04.2014 г. по Протокол № 35, за откриване на 
процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и 
експлоатацията на язовири и водоеми - публична общинска собственост разположени на 
територията на Община Първомай, обл.Пловдив, както следва: 

„VІ.Специфични условия към участниците в търга:”  
- участник в търга може да бъде всяко лице, което отговаря на изискванията за оператор 

на язовирна стена по смисъла на § 1, т.95 от Допълнителни разпоредби към Закона за водите, а 
именно: физическо лице хидроспециалист или юридическо лице, което разполага със служител 
хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация 
на язовирни стени и на съоръженията към тях. 

ІІ. Изменя точка VІ.„Специфични условия към участниците в търга” от Решение № 565 
на Общински съвет гр. Първомай, прието на 17.06.2015 г. по Протокол № 51, за откриване на 
процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и 
експлоатацията на язовири и водоеми - публична общинска собственост разположени на 
територията на Община Първомай, обл.Пловдив, както следва: 

„VІ.Специфични условия към участниците в търга:”  
- участник в търга може да бъде всяко лице, което отговаря на изискванията за оператор 

на язовирна стена по смисъла на § 1, т.95 от Допълнителни разпоредби към Закона за водите, а 
именно: физическо лице хидроспециалист или юридическо лице, което разполага със служител 
хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация 
на язовирни стени и на съоръженията към тях. 

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 19  
Гласували:       За – 19 
  Против – няма 
  Въздържали се – няма 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

                 Р Е Ш Е Н И Е  № 75 

на Общинския съвет в град Първомай, прието на 27.04.2016 г. по Протокол № 9 

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

Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-114/18.04.2016 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, Общинския съвет в гр.Първомай 

    Р Е Ш И : 

І. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване част от 
недвижим имот – публична общинска собственост, както следва:  
 - помещение за офис - стая № 221 с площ от 18,00 кв.м., находящо се на втори етаж, 
секция Г /северно крило/ от триетажна масивна административна сграда, построена в УПИ І-
ОБНС, администрация, в кв.89 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, одобрен 
със заповед № 15-666/1994 г., при граници на УПИ: УПИ ІІІ – обслужващи дейности и 
търговия, улица, УПИ ІІ – озеленяване и от три страни улици и граници на помещение: на 
север: коридор, на юг: външен зид, на изток: стая № 222, на запад: коридор и асансьорна шахта.  

       Помещението е обозначено, чрез защриховане в черно на приложената към настоящото 
решение скица. 

ІІ. Размерът на началната наемна цена на помещението се определя, съгласно Наредбата 
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от 
община Първомай /приета с Решение № 391 от 28.03.2014 г. на ОбС гр.Първомай по Протокол 
№ 34/. 

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

ІV. Възлага на кмета на Община Първомай организирането и провеждането на търг за 
отдаване под наем на обекта по т.І, както и сключването на договор със спечелилия търга 
участник. 

Мотиви: Настоящето решение в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с 
имотите общинска собственост на територията на Община Първомай за 2014г. 

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 19 
Гласували:       За – 19 
  Против – няма 
  Въздържали се – няма 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

                 Р Е Ш Е Н И Е  № 76 

на Общинския съвет в град Първомай, прието на 27.04.2016 г. по Протокол № 9 

ОТНОСНО: Обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот № 056089, 
отреден за полски път в землището на с.Брягово, общ.Първомай. 

Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-118/18.04.2016 г. и 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 и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинския съвет в 
гр.Първомай 

    Р Е Ш И : 

Обявява за частна общинска собственост поземлен имот № 056089 с площ 1,060 дка, 
с начин на трайно ползване – полски път,  находящ се в местността „Демиралан”, землището на 
с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, поради това, че е престанал да изпълнява 
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 Закона за местното 
самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост 
и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и с цел насърчаване на инвестиционния процес на малкия 
и среден бизнес на територията на общината. 

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 19 
Гласували:       За – 17 
  Против – няма 
  Въздържали се – 2 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

                 Р Е Ш Е Н И Е  № 77 

на Общинския съвет в град Първомай, прието на 27.04.2016 г. по Протокол № 9 

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска 
собственост, представляващ земеделска земя от землището на с.Виница, общ.Първомай, 
обл.Пловдив. 

Предвид изложеното в докладна записка от Р.Салим-зам.кмет вх.№ 53-0-115/18.04.2016 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 нови точки, а именно: 

- т.84. Поземлен имот № 061056 с площ 1,485 дка,  с начин на трайно ползване – нива, 
категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността “Малкия юрт”, 
в землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на 
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, както следва: 

1.1. Поземлен имот № 061056 с площ 1,485 дка,  с начин на трайно ползване – нива, 
категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в стопански двор, 
местността “Малкия юрт”, в землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници 
и съседи: № 061052, местен път на Община Първомай; № 061010, стопански двор на Държавен 
поземлен фонд – МЗХ; № 061055, нива на Васил Колев Ангелов и др.; № 006056, нива на Делчо 
Митев Йорданов; № 061029, нива на Делчо Митев Йорданов и др.; № 061009, стопански двор 
на Държавен поземлен фонд – МЗХ. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1487/07.04.2016г., 
вписан в Службата по вписвания Първомай под № 31, том 3 от 11.04.2016г.,вх.№ 666, дв.вх.№ 
648.

1.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 1 530,00 лева (хиляда петстотин и тридесет 
лева) за описания по т.1.1. общински имот, изготвена от независим оценител. 

1.3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 530,00 лева (хиляда петстотин и 
тридесет лева).  

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

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 
чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с проявен 
инвеститорски интерес и насърчаване на земеделската дейност на територията на общината. 



Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 19 
Гласували:       За – 19 
  Против – няма 
  Въздържали се – няма 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

                 Р Е Ш Е Н И Е  № 78 

на Общинския съвет в град Първомай, прието на 27.04.2016 г. по Протокол № 9 

ОТНОСНО: Определяне на размера на годишната вноска на община Първомай за 2016 г. 
за участие във Фонд «Общинска солидарност» - целева дейност към Националното 
сдружение на общините в Република България. 

Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-116/18.04.2016 г. и на 
основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.6, т.2 и чл.7, ал.1 и ал.2 от Правилника за устройството и дейността на 
Фонд „Общинска солидарност”, Общинският съвет в гр.Първомай  

Р Е Ш И: 

1. Определя годишната вноска на община Първомай за 2016 година за участие във фонд 
„Общинска солидарност” - целева дейност към Националното сдружение на общините в 
Република България, в размер на 300 /триста/ лева. 

2. Възлага на Кмета на Общината да внесе определената в т.1 годишна вноска за участие 
във фонд „Общинска солидарност” - целева дейност към Националното сдружение на 
общините в Република България, по начина и в сроковете, определени в Правилника за 
устройството и дейността на Фонд „Общинска солидарност”, приет с решение на Управителния 
съвет на Националното сдружение на общините в Република България от 30.01.2015 г..  

Мотиви: Настоящото решение се приема във връзка с постъпило в Общинска администрация 
писмо от Националното сдружение на общините в Република България и   необходимостта от 
определяне на размера на годишната вноска на община Първомай за 2016 г. за участие във 
фонд „Общинска солидарност” към Националното сдружение на общините в Република 
България, произтичаща от Правилника за устройството и дейността на Фонд „Общинска 
солидарност”.

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 19 
Гласували:       За – 19 
  Против – няма 
  Въздържали се – няма 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

                 Р Е Ш Е Н И Е  № 79 

на Общинския съвет в град Първомай, прието на 27.04.2016 г. по Протокол № 9 

ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в община 
Първомай 2016 – 2020 г. 

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-
103/08.04.2016 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закон за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.36-б, ал.1 от Правилника за приложение на Закон за социално 
подпомагане, Общинския съвет в гр.Първомай  

РЕШИ: 

Общински съвет гр.Първомай приема Стратегия за развитие на социалните услуги в община 
Първомай 2016 – 2020 г.

МОТИВИ: В съответствие с и в изпълнение на Областната стратегия за развитие на 
социалните услуги 2016 – 2020 г. на област Пловдив.

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 19 
Гласували:       За – 19 
  Против – няма 
  Въздържали се – няма 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

                 Р Е Ш Е Н И Е  № 80 

на Общинския съвет в град Първомай, прието на 27.04.2016 г. по Протокол № 9 

Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет 

Предвид изложеното в проект на решение от д-р Ат.Симеонова – общински съветник и 
председател на ПК по здравеопазване и социални дейности вх.№ 53-0-123/27.04.2016 г. и 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 : 
  • Атанас Стефанов Демирев, роден през 1954 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. Заявление 

вх. № 53-А-7/21.04.2016 г. 

  • Детелина Ангелова Кирова, родена през 1978 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. 

Заявление вх. № 53-Д-3/20.04.2016 г. 

  • Живка Иванова Христова, родена през 1969 г., от с.Градина, в размер на 200 лв. Заявление 

вх. № 53-Ж-2/20.11.2015 г. 

  • Митко Ангелов Караманов, роден през 1965 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. 

Заявление вх. № 53-М-3/20.04.2016 г. 

  • Нели Костова Шишекова, родена през 1967 г., от с.Искра, в размер на 100 лв. Заявление вх. 

№ 53-Н-2/18.04.2016 г. 

  • Румяна Петрова Тодорова, родена през 1967 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. 

Заявление вх. № 53-Р-2/25.04.2016 г. 

  • Стефан Райчев Димитров, роден през 1967 г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. Заявление 

вх. № 53-С-2/12.04.2016 г. 

     На гражданите, подали останалите молби към 26.04.2016 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: 19 
Гласували:       За – 18 
  Против – 1 
  Въздържали се – няма 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 


