
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 181 

               от 30.03.2017 година 

За: Докладна записка относно отчет за изпълнение на Общинска програма за 
закрила на детето за 2016 година и приемане на Общинска програма за закрила на 
детето за 2017 година. 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21 ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 21, ал.1, 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  

Р Е Ш И : 

1. Общински съвет Първомай приема Отчет за изпълнение на Общинска програма за 
закрила на детето за 2016 г.

2. Общински съвет Първомай приема Общинска програма за закрила на детето за 
2017 г.

МОТИВИ: Общинската програма за закрила на детето за 2017 г. се приема с цел 
задоволяване потребностите на децата и техните семейства в община Първомай. 

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 18 
Гласували:     За – 18 
  Против – няма 
  Въздържали се – няма 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 182 

               от 30.03.2017 година 

За: Докладна записка относно отчет за изпълнение на Програмата за управление 
на отпадъците на територията на община Първомай за 2016 година. 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл. 52, ал. 8 и ал. 9 от Закона за управление на 
отпадъците, Общински съвет град Първомай  

                              Р Е Ш И: 

Приема Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на 

територията на Община Първомай за 2016г. 

МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на законово задължение на Кмета на Община 
Първомай и на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал. 8 и ал. 9 от Закона за 
управление на отпадъците. 

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 18 
Гласували:     За – 18 
  Против – няма 
  Въздържали се – няма 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 183 

               от 30.03.2017 година 

За: Приемане на Програма за развитие на туризма в община Първомай през 2017 
година. 

На основание  чл.21 ал.2 във връзка с чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА ,чл.11 ал.1 и чл.12  т.1 
от Закона за туризма и във връзка с решение на Консултативния съвет по въпросите на 
туризма в община Първомай, Общинския съвет в гр. Първомай  

  Р Е Ш И: 

Приема Програма за развитие на туризма в община Първомай за 2017 г. 

Мотиви: Настоящото решение се приема с цел, изпълнението на мероприятията да 
донесе    до популяризиране на община Първомай , като разпознаваема туристическа 
дестинация. 

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 18 
Гласували:     За – 18 
  Против – няма  
  Въздържали се – няма 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 184 

     от 30.03.2017 г. 

за: Докладна записка относно кандидатстване по процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16М1 ОР 002-2.002    
„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи 
инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по 
приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020. 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и чл.17, ал.1, т.6 и т.8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и изискванията в условията за 
кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмезна финансова 
помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни 
фондове, Общински съвет  гр. Първомай  

                                   Р Е Ш И: 

         1. Общински съвет гр. Първомай одобрява Община Първомай като член на 
Регионалното сдружение за управление на отпадъците /РСУО/ да кандидатства по 
приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.„ (ОПОС 2014-
2020г.), процедура № BG16М1 ОР 002-2.002 „ Комбинирана процедура за проектиране 
и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително 
третиране на битови отпадъци„ с едно общо проектно предложение за РСУО за 
общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки. 
         2. Общински съвет гр. Първомай упълномощава Кмета на Община Първомай да 
договаря условията в споразумението и да подпише споразумение с останалите общини 
от РСУО, което споразумение съответства на изискванията, разписани в Насоките за 
кандидатстване по „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови 
отпадъци„ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ , 
част „ условия за кандидатстване“. 
        3. Община Първомай се ангажира: 
        А. да не се присъединява към друго регионално сдружение за управление на 
отпадъците за срок на изпълнение на проекта и най-малко за срок от 5 години след 
окончателното плащане на средствата за проекта по процедура № BG16M1OP002-2.002 
“Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и 
на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на 
Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”; 
        Б. изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч движимо и 
недвиживо имущество, да бъде общинска собственост; 
        В. всяка конкретна инсталация да е съсобственост на всички общини, чиито 
отпадъци ще се третират в нея. 
        4. Общината, в чиито административни граници се намират инсталациите е 
собственик на съпътстващата инфраструктура за съответната компостираща 
инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци.   



        5. Община Първомай се ангажира да не прехвърля на трети лица собствеността на 
изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо имущество 
най- малко в продължение на 5 години от окончателното плащане на средства за 
проекта по процедура № BG16M1OP002-2.002 “Комбинирана процедура за 
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за 
предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна 
програма “Околна среда 2014-2020 г.”. 
       6. Община Първомай съвместно с другите общини да изпълняват  
Административния договор за безвъзмездна финансова помощ / АДБФП /. 
       7. След изготвяне на анализ разходи – ползи /АРП/, представеното му и обсъждане 
на ОС на РСУО /ако проектът генерира приходи/ преди подаване на документите за 
кандидатстване задължително се определя собственото участие на бенефициента 
/кандидатстващата община /водещата община и/или нейните партньори/ и начина за 
разпределението им. 
       8. При необходимост от собствено участие общината се ангажира с финансово 
участие, равно на дяловото й участие, съгласно дяловете определени в Споразумението 
за партньорство. 
       9. Общински съвет гр. Първомай упълномощава Кмета на Община Първомай при 
одобрено за финансиране предложение: 
      А. да подпише АДБФП / административен договор за безвъзмездна финансова 
помощ /; 
      Б. да договоря съвместно с другите общини участници по процедурата начина на 
бъдещата експлоатация на изградената инфраструктура след приключване на проекта, 
като се задължават да експлоатират активи, изградени по проекта, при спазване на 
законодателството за държавните помощи в областта на услугите от общ икономически 
интерес / УОИИ /; 
      В. да одобрява дялове на съсобственост в изградените с проекта инсталации за 
предварително третиране и компостиране, съгласно споразумението за партньорство. 

Мотиви: Във връзка с кандидатстване на Община Първомай като член на 
Регионалното сдружение за управление на отпадъците по приоритетна ос 2 на ОПОС 
2014-2020, процедура № BG16М1 ОР 002-2.002 „ Комбинирана процедура за 
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за 
предварително третиране на битови отпадъци“ и на основание чл.21, ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23 
и чл.17, ал.1, т.6 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация.  

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 18 
Гласували:     За – 18 
  Против – няма 
  Въздържали се – няма 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 185 

     от 30.03.2017 г. 

за: Предложение относно обсъждане и одобряване на Годишен доклад за 
наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община 
Първомай 2014-2020 г. през 2016 година. 

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 
Закона за регионално развитие и чл.91, ал.3 и ал.7 от Правилника за прилагане на 
Закона за регионалното развитие, Общинския съвет в гр. Първомай  

Р Е Ш И :  

1. Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за 
развитие наОбщина Първомай 2014 - 2020 г. през 2016 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 Общинския план за развитие на 
Община Първомай 2014-2020г.през 2016 година.  

Мотиви: 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 регионално развитие и чл.91, ал.3 и ал.7 от Правилника за прилагане на Закона за 
регионалното развитие и предвид необходимостта от осъществяване на наблюдение и 
контрол от страна на Общинския съвет в гр.Първомай върху изпълнението на 
Общинския план за развитие на Община Първомай 2014-2020 г. през 2016 г.. 

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 18 
Гласували:     За – 18 
  Против – няма 
  Въздържали се – няма 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 186 

     от 30.03.2017 г. 

за: Определяне на концесионер за „Добив на минерална вода от сондаж № 9, 
находище „Драгойново”, попадащ в поземлен имот № 064119 с площ от 2,393дка, 
находящ се в местността „Бърчината” землище с.Драгойново с ЕКАТТЕ 23385, 
община Първомай, област Пловдив”. 

На основание чл.21 ал.2 във връзка с ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.58, ал.2, т.1, 
чл.59, ал.1, т.1, т.2 и ал.4 от Закона за концесиите, чл.87, чл.88, ал.1 от Правилника за 
прилагане на Закона за концесиите, Решение № 149/25.11.2016г. на Общински съвет гр. 
Първомай, за откриване на процедура за предоставяне на концесия, Протокол по чл.48, 
ал.2 от Закона за концесиите на комисия, определена със Заповед № РД-15-
733/01.12.2016 г. на кмета на община Първомай и Доклад по чл.58, ал.1 от Закона за 
концесиите на кмета на Община Първомай, Общински съвет гр.Първомай 

Р Е Ш И : 

І. Определя „Вода Драгойна“ ООД, със седалище и адрес на управление: 
гр.София, Община Столична, район Студентски, ул.”Яна” № 4, ар.9, вписано в 
Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 107560539, представлявано 
заедно и поотделно от управителите Иван Иванов и Силвия Динева, за концесионер на 
общинска концесия за „Добив на минерална вода от сондаж № 9, находище 
„Драгойново”, попадащ в поземлен имот № 064119 с площ от 2,393 дка., находящ се в 
местността „Бърчината” землище с.Драгойново с ЕКАТТЕ 23385, община Първомай, 
област Пловдив”. 

ІІ. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира 
следните условия на концесията и правата и задълженията на страните в съответствие с 
офертата на участника, предложен за концесионер, които не са определени или са 
определени в граници с Решение № 149/25.11.2016г. на Общински съвет гр. Първомай 
за откриване на процедура за предоставяне на концесия, както следва: 

1.  Размер на годишното концесионно плащане - 2,00 лв. /два лева/ без ДДС за 1 
куб. м.; 

2.   Срок на концесията  - 35 /тридесет и пет/ години; 
3.  Размер на предоставената гаранция по плащане на ГКП - 170 000 лв. /сто и 

седемдесет хиляди лева/; 
4.   Срок за пълното усвояване на предоставения ресурс – 5 /пет/ години; 
5.   Брой работни места - 30 /тридесет/ работни места. 
ІІІ. Определя двумесечен срок за сключване на договор за концесия, който 

започва да тече от влизане в сила на решението за опредляне на концесионер.   
ІV. Гаранцията за участие в процедурата за предоставяне на концесия в размер 

на 7 000 лв. /седем хиляди лева/, да се освободи или задържи и усвои при условията на 
чл.55, ал.6 от ЗК. 

V. Всички общи условия за осъществяване на концесията, както и правата и 
задълженията на страните, в т.ч. и изпълнение на инвестиционната програма, се 
запазват съобразно Решение № 149/25.11.2016г. на Общински съвет гр. Първомай за 
откриване на процедура за предоставяне на концесия и приетия с него проекто-договор. 



VІ. Определя Кмета на Общината за орган, който: 
1.   Да сключи концесионния договор; 
2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с 

изпълнението на договора, с изключение на тези по прекратяването му; 
3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.  

           VІІ. Концесионният договор влиза в сила от датата на подписването му при 
условията, определении в него.  

VІІI. Решението подлежи на обжалване по реда на глава единадесета от Закона 
за концесиите пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от 
уведомяването за това решение .

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21 ал.2 във връзка с 
ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.58, ал.2, т.1, чл.59, ал.1, т.1, т.2 и ал.4 от Закона за 
концесиите, чл.87, чл.88, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, 
Решение № 149/25.11.2016г. на Общински съвет гр. Първомай за откриване на 
процедура за предоставяне на концесия и Протокол по чл.48, ал.2 от Закона за 
концесиите на комисия, определена със Заповед № РД-15-733/01.12.2016 г. на кмета на 
община Първомай и Доклад по чл.58, ал.1 от Закона за концесиите на кмета на Община 
Първомай. След проведената открита процедура за предоставяне на общинска концесия 
за „Добив на минерална вода от сондаж № 9, находище „Драгойново”, попадащ в 
поземлен имот № 064119 с площ от 2,393 дка., находящ се в местността „Бърчината” 
землище с.Драгойново с ЕКАТТЕ 23385, община Първомай, област Пловдив” 
участникът „Вода Драгойна” ООД е класиран на първо място и предложен да бъде 
определен за концесионер. Предоставянето на общинската концесия ще гарантира 
устойчиво, балансирано и справедливо използване на минералната вода, постоянни 
постъпления под формата на концесионни вноски в бюджета на общината и разкриване 
на нови работни места.

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 18 
Гласували:     За – 17 
  Против – няма 
  Въздържали се – 1 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 187 

     от 30.03.2017 г. 

за: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот № 018013, частна общинска 
собственост, от землището на с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

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, Общински съвет гр. Първомай 

    Р Е Ш И : 

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – 
общинска собственост в Община Първомай през 2017 година” към Раздел ІІІ, т.Б. 
„Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нова точка, а именно: 

- т.32. Поземлен имот № 018013 с площ 0,821 дка, с начин на трайно ползване – 
местен път, находящ се в стопански двор, местността местността „Стоп.двор”, 
землището на с.Караджалово, 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 № 018013 с площ 0,821 дка, с начин на трайно ползване – 
местен път, находящ се в стопански двор, местността местността „Стоп.двор”, 
землището на с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 
018019, стопански двор на „Божидар 2010” ЕООД; № 000142, пасище, мера на Община 
Първомай. 

1. Одобрява пазарна оценка в размер на 1 790,00 лв. (хиляда седемстотин и 
деветдесет 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 1 790,00 лв. (хиляда 
седемстотин и деветдесет 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 № 172, 
прието на 23.02.2017г. на 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: 18 
Гласували:     За – 18 
  Против – няма 
  Въздържали се – няма 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 188 

     от 30.03.2017 г. 

За: Внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за 
отпускане на персонална пенсия по чл.92 от КСО на Тодорка Станева Димитрова 
с ЕГН …………. от с.Татарево, общ.Първомай, ул.6-та” № 13. 

На основание чл. 21, ал. 2  във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 4, т. 
3 Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с ПМС № 30 от 10.03.2000г., в 
сила от 01.01.2000г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2016г., във връзка с чл. 92 от 
КСО, Общински съвет гр. Първомай  

Р Е Ш И: 

Дава съгласие да се внесе предложение в Министерски съвет на Република 
България за отпускане на персонална пенсия на Тодорка Станева Димитрова с ЕГН 
…………. от с. Татарево, общ. Първомай, ул.”6-та” № 13. 

Мотиви: Във връзка с постъпило Заявление вх. № 94-00-267/06.03.2017г. от Тодорка 
Станева Димитрова с ЕГН …………. от с. Татарево, общ. Първомай, ул.”6-та” № 13, 
ведно с приложените към него документи, за отпускане на персонална пенсия на 
същата, видно от които същата попада в категорията лица, посочени в чл.7, ал.2, т.2 от 
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж и поради факта, че персоналната пенсия е 
единствената възможност за получаване на гарантиран доход от Тодорка Станева 
Димитрова. 

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 18 
Гласували:     За – 18 
  Против – няма 
  Въздържали се – няма 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 189 

     от 30.03.2017 г. 

за: Обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот № 9501, отреден 
за полски път по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местността 
„Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

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, Общински съвет гр.Първомай 

              Р Е Ш И : 

Обявява за частна общинска собственост поземлен имот № 9501 от масив 32, с 
площ 1,519 дка, с начин на трайно ползване – полски път, по плана на 
новообразуваните имоти на местността „Пантелей, Липака” в землището на 
гр.Първомай, 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 подкрепа 
съдаването на лозови масиви на територията на общината. 

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 18 
Гласували:     За – 18 
  Против – няма 
  Въздържали се – няма 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 190 

     от 30.03.2017 г. 

За: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска 
собственост, съставляващ УПИ ХХІ-общински от кв.4 по регулационния план на 
с.Езерово, 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 : 

      1. Допълва приета с Решение № 162 от 20.01.2017 год. „Програма за управление 
и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2017 
година”, Раздел ІІІ, буква Б „ Имоти, които община Първомай има намерение да 
продаде” с нова точка, а именно: 

т.33. „Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 600 кв.м, предназначен за 
жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ ХXІ - общински, находящ се в кв.4 
по регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай”. 

2. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно 
наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 
незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 600 кв.м, предназначен за жилищно 
строителство, съставляващ парцел /УПИ/ ХXІ - общински, находящ се в кв.4 по 
регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай, одобрен със заповед № 59/1986г., 
при граници на имота: улица;  УПИ ХХ – зеленина и УПИ ХІІ – 133; 

За имота е съставен Акт за ЧОС № 1531/16.01.2017г., вписан в Службата по 
вписвания Първомай под № 11, том 1 от 17.01.2017г., дв.вх. № 22. 

3. Одобрява пазарна оценка в размер на 2 640 лв. /две хиляди шестстотин и 
четиридесет лева/ без ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от оценител на 
недвижими имоти. 

4. Определя начална тръжна цена в размер на 2 640 лв. /две хиляди шестстотин и 
четиридесет лева/ без ДДС. 

5. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, 
придобити от него да се предоставят на кметство Езерово, за изпълнение на дейности 
от местно значение, определени от Общински съвет. 

6. 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 и с 
оглед изпълнение бюджета 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  № 191 

     от 30.03.2017 г. 

за: Разрешение за изработване на проект и одобряване на задание към него за 
/Подробен устройствен план/ ПУП – ПП /Парцеларен план/ за Ел. и ВиК 
захранване на ПИ № 180031, с начин на трайно ползване: Друг промишлен терен, 
местност: “Долен Комсал подсело“, землище гр.Първомай с ЕКАТТЕ: 59080, 
общ.Първомай,  обл.Пловдив. 

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, ал.1, т.5 от ЗУТ, Общински съвет гр.Първомай  

Р Е Ш И : 

1. Разрешава изработване на Подробен устройствен план ПУП – ПП /Парцеларен 
план/ за външни Ел. и ВиК връзки, захранващи ПИ №180031, със сменено 
предназначение, с начин на трайно ползване: „Друг пром. Терен“, местност: “Долен 
Комсал подсело“, землище гр.Първомай с ЕКАТТЕ: 59080, общ.Първомай,  
обл.Пловдив. 

2. Одобрява задание за изработване на /Подробен устройствен план ПУП – ПП 
/Парцеларен план/ за външни Ел. и ВиК връзки, захранващи ПИ №180031, със сменено 
предназначение, с начин на трайно ползване: „Друг пром. Терен“, местност: “Долен 
Комсал подсело“, землище гр.Първомай с ЕКАТТЕ: 59080, общ.Първомай,  
обл.Пловдив. 

Мотиви: Настоящето решение се приема във връзка с инвестиционно намерение за 
проектиране и изграждане на външно Ел. и ВиК захранване на ПИ №180031, в 
землището на гр.Първомай, 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 ал.1, т.5 от ЗУТ.   

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  № 192 

     от 30.03.2017 г. 

за: Предложение относно целево изразходване на средства от сметката за приходи 
от режийни вноски от правоимащи граждани. 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и § 17, ал.2 и ал.3 от Преходни и 
Заключителни разпоредби към Допълнителните разпоредби от ПП ЗУПГМЖСВ,
Общински съвет град Първомай 

                Р Е Ш И : 

1. Дава съгласие да бъде изплатено възнаграждение на членовете на комисията, както 
следва: 

Росица Тоскова Генова - председател – 230 лв; 
Д-р Атанаска Стоянова Симеонова – зам.председател – 230 лв; 
Веселина Колева Пашева – секретар – 335 лв; 
Маргарита Банова Давчева – член – 230 лв; 
Петър Запрянов Ганев – член – 230 лв. 

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от 
Общински съвет решение. 

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  № 193 

     от 30.03.2017 г. 

за: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет. 

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 : 

  • Анелия Георгиева Левкова, родена през 1984 г., от гр.Първомай, в размер на 700 лв.

Заявление вх. № 53-А-2/24.03.2017 г. 

  • Кирил Вълков Киряков, роден през 1971 г., от гр.Първомай, в размер на 700 лв.

Заявление вх. № 53-К-1/23.03.2017 г. 

  • Нели Здравкова Славова, родена през 1975 г., от гр.Първомай, в размер на 700 лв.

Заявление вх. № 53-Н-1/28.03.2017 г. 

  • Радостина Иванова Кавалова, родена през 1987 г., от гр.Първомай, в размер на 700

лв. Заявление вх. № 53-Р-1/27.02.2017 г. 

  • Юлиян Георгиев Димитров, роден през 1964 г., от гр.Първомай, в размер на 1 000 лв.

Заявление вх. № 53-Ю-1/24.03.2017 г. 

     На гражданите, подали останалите молби към 28.03.2017 г.  не се отпуска финансова 

помощ. 

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

Общински съвет решение.                                                      

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

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 


