
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 161 

                                  от  20.01.2017 г. 

ЗА: Приемане на уточнения годишен план на бюджет 2016 година; 
       Приемане на отчета за изпълнение на бюджета за 2016 година; 
       Приемане на отчета за изпълнение на сметките за средства от ЕС за 2016 
година; 
       Приемане уточнения годишен план и отчета  на инвестиционна програма и 
текущи ремонти за 2016 г.; 
       Приемане годишен отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2016 г. 
и дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг. 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т. 10, 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, чл.9 от Закона за общинския дълг 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   РЕШИ : 

1.Приема уточнения годишен план на бюджета за 2016 г. по прихода и разхода по 
функции и дейности, както следва:  

1.1.По прихода –  14 699 935 лв. /съгласно Приложение № 1/; 

1.2.По разхода –  14 699 935  лв. /съгласно Приложение № 2/ . 

2.Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2016 г., както следва: 

2.1.По прихода –  13 755 249 лв. /съгласно Приложение № 1/; 

2.2.По разхода –   13 751 122 лв. /съгласно Приложение № 2/. 

3.Приема уточнения годишен план на инвестиционна програма в размер на 1 384 994
лева и на текущите  ремонти  в размер на 248 774 лева. /съгласно Приложение № 3/ 

4.Приема отчета на инвестиционна програма в размер на 1 233 004 лева и на текущите  
ремонти в размер на 153 382 лева. /съгласно Приложение № 3/ 

5.Приема отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз  за 2016г. 
/съгласно Приложения № 4 / 

6.Приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Първомай за 
2016 година и дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг, съгласно 
приложение № 5. 



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 2016 година, чл.9 от Закона за общинския дълг 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 – 14 
          Против – няма 
          Въздържали се – 6 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 162 

                                  от 20.01.2017 г. 

За: Програма за управление и разпореждане с имотите – общинската собственост в 
Община Първомай през 2017 година. 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и г.12 от Закон 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 град Първомай 

    Р Е Ш И : 

1. Приема програма за управление и разпореждане с имотите – общинската собственост 
в община Първомай през 2017 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 – 20 
          Против – няма 
          Въздържали се – няма 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 163 

                                   от 20.01.2017 г. 

ЗА: Отмяна на Решение № 83, прието на 27.05.2016 г. по Протокол № 10 на 
Общински съвет град  Първомай за възстановяване  на безлихвен заем  от 
централния бюджет за извършване на плащания по проект с наложени финансови 
корекции и възлагане на процедура по подготовка за внасяне в Общински съвет 
на предложение за теглене на кредит от ФОНД „ФЛАГ” ЕАД.

На основание чл. 21, ал. 2 вр. с чл. 21, ал. 1 т. 10 и т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 84, ал.3, ал.4 и ал.5 от Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2017 г., Общински съвет град Първомай     

   Р Е Ш И : 

1. Отменя Решение №  83, прието на  27.05.2016 г. по Протокол № 10 на Общински 
съвет град  Първомай за възстановяване  на безлихвен заем  от централния бюджет за 
извършване на плащания по проект с наложени финансови корекции, с което на кмета 
на община Първомай се възлага да подготви и внесе в Общински съвет град Първомай 
предложение, отговарящо 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.

2. Възлага на кмета на община Първомай да подпише тристранно споразумение с 
управляващия орган на оперативната програма и министъра на финансите за 
намаляване на задължението за безлихвения заем от Централния бюджет с 80 на сто. 

Мотиви: Настоящото Решение се приема с цел уреждане взаимоотношенията с 
Централния бюджет относно отпуснат временен безлихвен заем от Централния бюджет 
за плащания 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 наложени финансови корекции, чрез 
намаляване размера на задължението с 80 на сто, както и на основание  чл. 21, ал. 2 вр. 
с чл. 21, ал. 1 т. 10 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 84, ал.3, ал.4 и ал.5 от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2017 г.. 

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  № 164 

                                   от 20.01.2017 г. 

за: Изменение и допълнение в числеността на местните дейности при Община 
Първомай, одобрени с Решение №24, прието на 28.01.2016г. по Протокол  № 4 на 
ОбС Първомай. 

На основание чл.21, ал.1, т.2 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местната 
администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.122, ал.2 от Закона за публичните финанси,  
Общински съвет гр. Първомай  

Р Е Ш И : 

1.Одобрява промяна в числеността на следните местни дейности при община 
Първомай, както следва: 
  - Дейност 604 Осветление на улици и площади – 2 бройки; 
  - Дейност 622 Озеленяване - 8 бройки; 
  - Дейност 623 Чистота - 56 бройки; 
  - Дейност 866 Общински пазари и тържища – 1,5 бройка; 

2.Създава нови местни дейности при община Първомай и одобрява тяхната численост, 
както следва: 
  -  Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа – 4 бройки; 
  - Дейност 849 Други дейности по транспорта, пощите и далекосъобщенията – 2 
бройки; 

3.Възлага на Кмета на Община Първомай да отрази настъпилите промени и утвърди 
длъжностните разписания  на местните дейности,  съгласно настоящето решение. 

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 20 
Гласували:  За – 16 
          Против – няма 
          Въздържали се – 4 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 165 

                                   от 20.01.2017 г. 

за: Приемане на Бюджет на община Първомай за 2017 година. 

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.39 и чл.94 ал. 2 и ал. 3 от 
Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2017 г., Постановление на Министерски  съвет № 
374 от 22.12.2016 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България 
за 2017 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 2017 г. както следва:

1.1. По прихода в размер на 14 189 235 лева съгласно Приложение № 1 
в т.ч. : 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности  в размер на 8 797 009 лв., 
в т.ч. : 

1.1.1.1. Обща субсидия  за делегирани от държавата дейности в размер на  8 452 473  лева; 

1.1.1.2. Преходен остатък от 2016 г. в размер на 344 536 лева, разпределен по функции 
както следва: 

-  „Общи държавни служби”      -    48 408 лева; 

-  „Отбрана и  сигурност”           -  50 522 лева; 

-  „Образование”                          - 217 492 лева; 

-  „Здравеопазване”                      - 17 281 лева; 

-  „Соц. осигуряване, подпомагане и грижи” – 8 351 лева; 

-  „Спорт за всички”                     - 2 482 лева. 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на  5 392 226 лева;  
в т.ч. : 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 597 000  лева; 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 789 338  лева; 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 2 247 100, в т. ч.

1.1.2.3.1 Обща изравнителна субсидия в размер на 1 518 300 лева.; 

1.1.2.3.2 Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 113 600 лева.; 

1.1.2.3.3 Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 615 200 лева; 

1.1.2.4. Предоставени трансфери в размер на – 328 403 лева; 

1.1.2.5. Временни безлихвени заеми в размер на – 447060 лева; 

1.1.2.6. Погашения по дългосрочни заеми в размер на – 125 340 лева; 

1.1.2.7. Друго финансиране в размер на – 340 409 лева; 



1.2. По разходите в размер на 14 189 235 лева, разпределени по функции, групи, 
дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2 в т.ч.:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 8 797 009 лева;  
1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи и от изравнителна 

субсидия на делегираните от държавата дейности в размер на 651 504 лева; 

1.2.3. За местни дейности в размер на 4 740 722 лева, в това число резерв за непредвидени и 

неотложни разходи в размер на 52 000 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 700 352 лева и текущи ремонти 

в размер на 282 059 лева, съгласно Приложение № 3; 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер на 615

200 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 2017 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 2017 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 59 000
лева съгласно Приложение № 6;

4.5. За дофинансиране превоз на ученици  в размер на 35 000 лева; 

4.6. 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: 
4.6.1. Стойността на компенсацията от общинския бюджет за една карта да не надвишава 
стойността на която е придобита абонаментната карта от лицето. 
4.6.2.  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. 
4.6.3. 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.  
4.7. Субсидии на организации с нестопанска цел, както следва: 

4.7.1. Спортни школи в размер на 96 000 лева, съгласно Приложение № 7;

4.7.2. Туризъм в размер на 11 000 лева, съгласно Приложение № 7.
4.8. 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 сдружение с нестопанска цел КФВС „Атлет” гр. 
Първомай и ФК „Борислав” гр.Първомай: 
4.9. Упълномощава заместник кмета на общината Юлиян Димитров да договори условията за 
ползване на средствата за КФВС „Атлет” гр. Първомай и ФК „Борислав” 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 

12 000 лева; 

5.3.Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 5 000 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  100 % 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 
2017 г. и прогнозни показатели за 2018 и 2019 г. по приходите, помощите, даренията, 
бюджетните взаимоотношения и финансирането съгласно 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, който може да бъде поет за 2017 г. е 722
970 лева, включително главница, лихви, такси, комисиони и други плащания по поет от 
общината дълг.  
10.2 Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2017 година в размер на 0 лева. 
10.3. Максимален размер на поетия общински дълг и общинските гаранции към 31.12.2017 г. в 
размер на 866 937  лева; 
11. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2017 г. в размер 15 % от средногодишния размер на отчетените разходи за 
последните четири години или  2 018 965 лева.
12. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2017 г. в размер на 50 % от средногодишния размер на отчетените разходи за 
последните четири години или 6 729 885 лева.
13. Определя размера на просрочените задължения от 2016 година, които да бъдат 
разплатени от бюджета за 2017 година в размер на 635 446 лева. Приема план-график за 
разплащане на отчетените просрочени задължения съгласно Приложение № 13; 
14. Определя размера на просрочените вземания от минали години, които да бъдат събрани 
през 2017 година в размер на 88 576 лева.  
15. Оправомощава Кмета на Общината да извършва компенсирани промени:
15.1. 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; 
15.2. 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. 
15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи. 
16. Възлага на кмета на Общината :
16.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен; 
16.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението; 
16.3. 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; 
16.4. Да включва информация по чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси  в 
тримесечните отчети и обяснителните записки към тях; 



16.5. 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. 
17. 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; 
17.1. 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 
2017 година; 
17.2. 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; 
17.3. 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. 
17.4.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. 
18. Упълномощава Кмета:
18.1. 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.
18.2. 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.
18.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и 
за съфинансиране на общински програми и проекти;
19. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да 
разработят и представят в срок до 20 февруари 2017 година конкретни мерки за изпълнение на 
приетия от Общински съвет бюджет.
20. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община 
Първомай за 2017 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.39 и чл.94 ал.2 и ал.3 от Закона за 
публичните финанси и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2017 г., Постановление на Министерски  съвет № 374 от 22.12.2016 година за 
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 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 – няма 
          Въздържали се – 6 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 166 

                                   от 20.01.2017 г. 

за: Отчет за дейността на Общинския съвет в град Първомай и неговите комисии 
за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 година.  

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет град 

Първомай

                                           Р Е Ш И: 

      Приема отчет за дейността на Общинския съвет в град Първомай и неговите 

комисии за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 година. 

Мотиви: В изпълнение на разпоредбата на чл.27, ал.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация за изготвяне и внасяне за разглеждане на 

Отчет за дейността на Общинския съвет в град Първомай и неговите комисии. 

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  № 167 

                                   от 20.01.2017 г. 

за: Удължаване срока на договор за наем на общински недвижим имот –  
публична общинска собственост, представляващ кафе-аперитив и склад, 
находящи се на първи етаж, до входа на секция А /северно крило/ от триетажна 
масивна административна сграда, построена в УПИ І – ОБНС, администрация, в 
кв.89 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив. 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна 
администрация, § 78, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за общинската собственост във връзка с чл.14, ал.7 
от Закона за общинската собственост и чл.16, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.Първомай 

    Р Е Ш И : 

І. Дава съгласие срокът на Договор изх. № 148/01.02.2012г. за наем на 
общински недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ кафе-
аперитив с площ от 70 /седемдесет/ квадратни метра и склад с площ от 38 
/тридесет и осем/ квадратни метра, находящи се на първи етаж, до входа на секция А 
/северно крило/ от триетажна масивна административна сграда, построена в УПИ І 
/едно римско/ – ОБНС /общински народен съвет/, администрация, в квартал 89 
/осемдесет и девети/ по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със 
заповед № РД-15-666/1994г., при граници на помещението: от изток – външен зид и 
санитарен възел; от север – помещение-архив; от запад – стълбищна клетка; от юг – 
фоайе и граници на УПИ: улици, УПИ–ІІІ – обслужващи дейности и търговия и УПИ ІІ 
– озеленяване, с Акт за публична общинска собственост № 136/20.05.1999г., вписан в 
службата по вписванията под № 40, том Х, дв.вх. № 2962 на 02.12.2005г., сключен 
между Община Първомай и ЕТ „Пецо-Петко Здравчев” с ЕИК 115780685, 
представляван от управителя Петко Здравчев Здравчев, да бъде удължен с 5 /пет/ 
години, считано от 01.02.2017г.  

ІІ. Упълномощава Кмета на Общината да сключи допълнително споразумение за 
удължаване срока на договора за наем на имота описан в т.І.   

Мотиви: на основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, §78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и 
във връзка с заявление  вх. № 53-00-326/23.12.2016г.;

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  № 168 

                                   от 20.01.2017 г. 

ЗА: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска 
собственост, представляващ земеделска земя № 801877 от землището на 
гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна 
администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, 
чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр. Първомай 

    Р Е Ш И : 

І. 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. имот № 801877, с площ  2,000 дка, с начин на трайно ползване –изоставена 
нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността 
„Землище кв.Дебър”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при 
граници и съседи: № 800763, полски път на Община Първомай; № 801878, пасище, 
мера на Община Първомай; № 801860, изоставена нива на ЛРД”Марица”; № 801862, 
залесена нива на ЛРД”Марица”. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1530/09.01.2017г., 
вписан в Службата по вписвания Първомай под № 1, том 1 от 10.01.2017г., дв.вх.№ 7. 

1.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 1 250,00 лева (хиляда двеста и петдесет 
лева) за описания по т.1.1. общински имот, изготвена от независим оценител. 

1.3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 250,00 лева (хиляда двеста 
и петдесет лева). 

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

Мотиви: В изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост в община Първомай през 2017г., във връзка с проявен 
инвеститорски интерес и подкрепа дейността на Ловно-рибарско дружество ”Марица” 
на територията на Община Първомай. 

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  № 169 

                                   от 20.01.2017 г. 

ЗА: Промяна на наименованията и вида на предоставяните от община Първомай 
социални услуги – „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без 
увреждания”, гр. Първомай и „Дом за възрастни хора с физически увреждания”, с. 
Езерово.   

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 16, ал. 7 от Закона за социалното 
подпомагане, §40 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане във вр. с чл. 36, ал. 2, т. 4, б. а)/аа), чл. 
36, ал. 3, т.2, б. в) и чл. 36в, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 36в, ал. 1 и 2 от Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане Общински съвет гр.Първомай 

РЕШИ: 

1. Променя наименованието и вида на предоставяната от община Първомай 
социална услуга – „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без 
увреждания”, гр. Първомай, с капацитет 14 места в „Център за настаняване от 
семеен тип за деца без увреждания”, гр. Първомай, с капацитет 14 места. 

2. Променя наименованието и вида на предоставяната от община Първомай 
социална услуга –„Дом за възрастни хора с физически увреждания”, с. Езерово, 
с капацитет 40 места,  в „Дом за пълнолетни лица с физически увреждания”,
с. Езерово, с капацитет 40 места. 

3. Възлага на Кмета на община Първомай да изпрати настоящото решение до 
Директора на регионалната дирекция за социално подпомагане за предприемане 
на действия по  промяна на вида на социалните услуги, при спазване на 
разпоредбите на чл. 36в, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона 
за социално подпомагане.  

4. Решението влиза в сила от датата на приемането му. 

Мотиви: Във връзка с приети промени на Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 16, ал. 7 от Закона 
за социалното подпомагане, §40 от Преходните и заключителни разпоредби на 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане във вр. с чл. 36, ал. 2, т. 4, 
б. а)/аа), чл. 36, ал. 3, т.2, б. в) и чл. 36в, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 36в, ал. 1 и 2 от 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. 



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

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 


