
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 81 

на Общински съвет гр.Първомай, прието на 27.05.2016 г. по Протокол № 10 

ОТНОСНО: Приемане на уточнения годишен план на бюджет 2015 година. 
              Приемане на отчета за изпълнение на бюджета за 2015 година. 
              Приемане на отчета за изпълнение на сметките за средства от ЕС за 2015 

                        година. 
                       Приемане уточнения годишен план и отчета  на инвестиционна програма                    
и   текущи ремонти за 2015 г. 

Предвид изложеното в проект на решение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-
130/18.05.2016 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. 140 ал.1 от Закона 
за публичните финанси и чл. 48 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 град Първомай

                                     Р Е Ш И : 

 1.Приема уточнения годишен план на бюджета за 2015 г. по прихода и 
разхода по функции и дейности, както следва :  

1.1.По прихода –  13 942 923 лв. /съгласно Приложение № 1/; 

1.2.По разхода –   13 942 923  лв. /съгласно Приложение № 2/ . 

2.Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2015 г., както следва: 

      2.1.По прихода –  6 641 498 лв. /съгласно Приложение № 1/; 

     2.2.По разхода –   6 467 373 лв. /съгласно Приложение № 2/. 

  3.Приема уточнения годишен план на инвестиционна програма в размер 
на 23 242 336 лева и на текущите  ремонти  в размер на 181 842 лева. /съгласно 
Приложение № 3/. 

  4.Приема отчета на инвестиционна програма в размер на 23 022 898 лева 
и на текущите  ремонти в размер на 155 452 лева. /съгласно Приложение № 3/. 

  5.Приема отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския 
съюз  за 2015г. /съгласно Приложения № 4 /. 



Мотиви:  В изпълнение на 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. 140 ал. 1 от Закона за 
публичните финанси за отчитане на касовото изпълнение на бюджета на Община 
Първомай за 2015 година и чл. 48 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 – 13 
  Против – няма 
  Въздържали се – 7 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 82 

на Общински съвет гр.Първомай, прието на 27.05.2016 г. по Протокол № 10 

ОТНОСНО: ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ КЪМ 
31.12.2015 Г. И ДЪЛГА НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 8 А ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИЯ 
ДЪЛГ. 

Предвид изложеното в предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-
129/17.05.2016 г. и на основание чл. 21 ал. 1 т. 10 от Закон за местното самоуправление 
и местната администрация; чл. 9, ал. 1 и 3 от Закона за общинския дълг, Общински 
съвет град Първомай  

          Р Е Ш И : 

1. Приема Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община 
Първомай за 2015 г. и дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг, 
съгласно Приложение №  1. 

Мотиви: При спазване изискванията на ЗОД,  внасям изчерпателна информация за 
състоянието на общинския дълг, подробно отразена в Приложение № 1, неразделна 
част  към настоящото предложение за решение. 

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

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 83 

на Общински съвет гр.Първомай, прието на 27.05.2016 г. по Протокол № 10 

ОТНОСНО: Възстановяване  на безлихвен заем от централния бюджет за извършване 
на плащания по проект с наложени финансови корекции и възлагане процедура по 
подготовка за внасяне в ОбС предложение за теглене на кредит от ФОНД „ФЛАГ”
ЕАД. 

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-
132/18.05.2016 г. и на основание чл. 21 ал. 1 т. 10 от Закон за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 13 от Закон за общинския дълг, Общински съвет град 
Първомай 

   Р Е Ш И : 

 Възлага на кмета на община Първомай да подготви и внесе в Общински съвет 
Първомай предложение, което да отговаря на условията по чл. 14 и чл. 15 от Закона за 
общинския дълг, за поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за органите на местното 
самоуправление – ФЛАГ” ЕАД, с цел рефинансиране на наложени финансови корекции 
по проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води 
на гр. Първомай“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
DIR-51011116-C058. С кредита ще се възстанови остатъка от безлихвения заем в размер 
на 1026050 лева на Централния бюджет в срок до края на 2016 г. 

Мотиви: Настоящото Решение се приема с цел да се отговори на изискванията на 
Министъра на финансите за възстановяване на отпуснатия безлихвен заем за плащания 
по проект с наложени финансови корекции до края на 2016 г. 

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

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 84 

на Общински съвет гр.Първомай, прието на 27.05.2016 г. по Протокол № 10 

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните е непълнолетните при община Първомай 
за 2015 година. 

Предвид изложеното в проекторешение от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-
133/18.05.2016 г.,  на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и 
местната администрация и във връзка с чл.7, ал.2 от ЗБППМН, Общински съвет град 
Първомай 

    Р Е Ш И  : 

Приема за сведение Отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Първомай 
за 2015 година. 

Мотиви: приема се в изпълнение на задълженията на МКБППМН, произтичащи от 
чл.7, ал.2 от Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните /ЗБППМН/. 

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  № 85 

на Общински съвет гр.Първомай, прието на 27.05.2016 г. по Протокол № 10 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 20 на Общински съвет гр.Първомай, прието на 
21.12.2015г. по протокол № 3 за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ 
ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ - Парцеларен план за Поземлен 
имот № 223104, местност „Долен комсал подсело”, землище кв.Дебър, гр.Първомай, 
обл.Пловдив и одобряване задание към него, във връзка с промяна предназначението на 
земеделска земя за неземеделски нужди, предвид разширение на проект на предприятие 
за производство, разфасоване и опаковка на колбаси, находящо се в съседен ПИ № 
223156.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-134/19.05.2016 г. 
и 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 и чл.67а от ППЗОЗЗ, Общински съвет гр.Първомай  

Р Е Ш И : 

Изменя Решение № 20 на Общински съвет гр.Първомай, прието на 21.12.2015 г. 
по Протокол № 3 и същото добива следния вид: 

1. Разрешава изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – 
ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ - Парцеларен план за Поземлен имот № 
223104, местност „Долен комсал подсело”, землище кв.Дебър, гр.Първомай, 
обл.Пловдив и обединяването му със съседния Поземлен имот № 223156 / с променен 
статут/. 

2. Одобрява задание за изработване на проект за /Подробен устройствен 
план/ ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ - Парцеларен план за 
Поземлен имот № 223104, местност „Долен комсал подсело”, землище кв.Дебър, 
гр.Първомай, обл.Пловди във връзка с обединяването му със съседния Поземлен имот 
№ 223156 / с променен статут/, предвид разширение на проект на предприятие за 
производство, разфасоване и опаковка на колбаси. 

Мотиви: Настоящото решение се приема предвид постъпила в Общинска 
администрация гр.Първомай Молба с вх.№ 91-04-30/27.04.2016 г. от Веселин Георгиев 
Славов, изпълнителен директор на «Ифантис България» ЕООД, във връзка разширение 
на проект на предприятие за производство, разфасоване и опаковка на колбаси, 
находящо се в съседен ПИ № 223156 и 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 и чл.67а от ППЗОЗЗ.                                                                                                                                                                                                                                        

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

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 


