
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е   № 194 

              От  27.04.2017 година 

За: Приемане на Годишен план за изпълнение на Общинската стратегия за 
развитие на социалните услуги в община Първомай /2016-2020 г./ за 2018 г. 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.36б, ал.4 от 
Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Общински съвет 
гр.Първомай  

РЕШИ: 

1. Общински съвет гр. Първомай приема Годишен план за изпълнение на 
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Първомай (2016-
2020г.) за 2018 г. 

МОТИВИ: На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.36б, 
ал.4 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане и в съответствие с 
изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община 
Първомай (2016-2020г.). 

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   № 195 

              От  27.04.2017 година 

За: Определяне на основни месечни възнаграждения на Кмета на Общината, 
Заместник-кметовете, Кметовете на кметства и Кметските наместници. 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет гр. Първомай  

РЕШИ: 

1. Отменя Решение № 29 на Общински съвет град Първомай, прието на 28.01.2016 
г. по Протокол № 4; 

2.  Утвърждава основни месечни възнаграждения на Кмета на Общината, 
Заместник-кметовете, Кметовете на кметства и Кметски наместник, считано от 
01.04.2017 г., както следва: 

Кметства/ Длъжност Размер на индивидуалното 
месечно възнаграждение в лева

Кмет на община от 10 001 до 50 000 жители 1500.00

Заместник кмет на община с население от 10 001 до 
50 000 жители

1300.00

Кмет на кметство с население от 501 до 2500 души 
Кмет на кметство Градина 900.00
Кмет на кметство Искра 790.00
Кмет на кметство Дълбок извор 800.00
Кмет на кметство Караджалово 755.00
Кмет на кметство Виница 740.00
Кмет на кметство Бяла река 730.00
Кмет на кметство Крушево 720.00
Кмет на кметство Воден 690.00
Кмет на кметство Езерово 690.00

Кмет на кметство с население до 500 души 
Кмет на кметство Татарево 690.00
Кмет на кметство Брягово 690.00
Кмет на кметство Буково 690.00
Кмет на кметство Православен 690.00
Кмет на кметство Драгойново 660.00
Кмет на кметство Поройна 660.00

Кметски наместник 
Кметски наместник с.Добри дол 550.00

3. За придобит трудов стаж и професионален опит се начислява допълнително 
възнаграждение в размер на 1 % за всяка прослужена година. 



Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т.5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с актуализиране на 
основните месечни възнаграждения на Кмета на Общината, Заместник-кметовете, 
Кметовете на кметства и Кметския наместник в рамките на действащата нормативна 
уредба и средствата за работна заплата. 

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   № 196 

              От  27.04.2017 година 

За: Приемане на годишните финансови отчети на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД и 
“Медицински център І - Първомай” ЕООД за 2016 г., разпределение на печалбата и 
избор на одитор за заверка на годишните финансови отчети на дружествата за 2017 г..

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,  чл. 18 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, и във връзка с Докладна записка вх. № 53-00-128 от 
10.04.2017  г. на д-р Румяна Бойлова – управител на “МБАЛ-Първомай“ ЕООД  и 
„Медицински център І-Първомай” ЕООД, Общински съвет гр. Първомай  

Р Е Ш И: 
1. Приема годишните финансови отчети на “МБАЛ-Първомай“ ЕООД  и 

„Медицински център І-Първомай” ЕООД за 2016 г. 
         2. Дължимият дивидент от печалбата на “МБАЛ-Първомай“ ЕООД за 2016 г.  в 
размер на 15 641.72 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 покриване на част от предвидените средства за съфинансиране на проект 
„Енергийна ефективност на сградата на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД”. 
         3. Дължимият дивидент от печалбата „Медицински център І-Първомай” ЕООД  за 
2016 г. в размер на 902.92 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 покриване на част от предвидените средства за съфинансиране на проект 
„Енергийна ефективност на сградата на „Медицински център І-Първомай” ЕООД”. 
         4. Избира Мария Павлова Гюрова за одитор на годишните финансови отчети за 
2017 г. на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД  и „Медицински център І-Първомай” ЕООД. 

Мотиви: Настоящото решение се приема 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,  чл. 18 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 и за да се 
подпомогнат едноличните дружества с общинско имущество “МБАЛ-Първомай“ ЕООД 
и „Медицински център І-Първомай” ЕООД за осигуряване на необходимите средства за 
инвестиционни разходи. 

Общ брой общински съветници - 21 
Присъствали: 20 
Гласували:     За – 19 
  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   № 197 

              От  27.04.2017 година 

За: Продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ ІІ – общински за 
търговия, услуги и възстановяване с площ от 240 кв.м. от кв.32А по 
регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдивска на собственика на законно 
построена върху него сграда по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС. 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна 
администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във 
връзка с чл.46, ал.3 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 приетата 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 В „ Имоти, които община Първомай има намерение 
да продаде по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС” с нова точка, а именно: 

т.2. „Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 240 кв.м., предназначен за 
общественно обслужващи дейности, съставляващ УПИ ІІ – общински за търговия, 
услуги и възстановяване от кв.32А по регулационния план на гр.Първомай, 
обл.Пловдивска ”. 

2. Да се продаде на Атанас Ангелов Билалов с ЕГН …………., следния 
общински недвижим имот – частна общинска собственост: 

Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 240 кв.м., предназначен за 
общественно обслужващи дейности, съставляващ УПИ ІІ – общински за търговия, 
услуги и възстановяване от кв.32А по регулационния план на гр.Първомай, 
обл.Пловдивска, одобрен със Заповед № РД-15-666/1994г., при граници на имота: 
улица ”Васил Левски”, УПИ І – озеленяване и улица „Хаджи Димитър”. За имота е 
съставен Акт за частна общинска собственост № 1534/06.03.2017г., вписан в Службата 
по вписванията Първомай под № 144, том 1, дв.вх. № 240 от 07.03.2017г. 

3. Одобрява пазарна оценка в размер на 7 988,40 лв. /седем хиляди деветстотин 
осемдесет и осем лева и четиридесет стотинки/ с вкл. ДДС, въз основа на пазарна 
оценка, изготвена от независим оценител. 

4. Цената на описания по т.2 общински недвижим имот, в размер на 7 988,40 лв. 
/седем хиляди деветстотин осемдесет и осем лева и четиридесет стотинки/ с вкл. ДДС 
се дължи от Атанас Ангелов Билалов, ЕГН …………., като всички данъци и такси по 
сделката, са за негова сметка. 

5. Възлага на кмета на Община Първомай да издаде заповед и сключи договор за 
продажба на описания в т.1 недвижим имот. 



Мотиви: настоящето решение се приема във връзка с заявление Вх. № 94-00-
176/15.02.2017 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от 
ЗОС, във връзка с чл.46, ал.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ. 

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   № 198 

              От  27.04.2017 година 

За: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в с.Дълбок извор, общ.Първомай, в полза на 
Дружество на инвалидите с.Дълбок извор, общ.Първомай, представляващо част 
от организационната структура на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване 
на дейност в обществена полза „Съюз на инвалидите в България”.  

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна 
администрация, чл.39 ал.2 и ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.54, ал.2 и 
ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, във връзка с чл.38, ал.5 от Закона за интеграция на хората с увреждания
Общински съвет гр.Първомай 

    Р Е Ш И : 

1. Учредява безвъзмездно право на ползване на Дружество на инвалидите 
с.Дълбок извор, общ.Първомай, представлявано от Председателя - Станка Димитрова 
Грудлева, представляващо част от организационната структура на Сдружение с 
нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза “Съюз на инвалидите 
в България”, със седалище и адрес на управление гр.София, р-н Средец, ул.”Христо 
Белчев” №8, вписано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с 
общественополезна дейност под № 33, том 1, стр.60 по фирмено дело №684/1990г. по 
описа на Софийски градски съд, с БУЛСТАТ 000707565, представлявано от Красимир 
Петков Коцев - председател на Управителния съвет на Съюза на инвалидите в 
България, върху част от недвижим имот - частна общинска собственост, 
представляващ, две помещения с обща площ от 36.19 кв.м., а именно: помещение  № 1 
с площ от 17,86 кв.м. и помещение  № 2 с площ от 18,33 кв.м., находящи се в сградата 
на бивше училище, цялата със застроена площ от 326 кв.м., построена в УПИ III-346, 
обслужващи дейности с площ от 860 кв.м. от кв.40 по регулационния план на с.Дълбок 
извор, общ.Първомай, с административен адрес: с.Дълбок извор, общ.Първомай, ул.”1-
ва” №59, за срок от 5 /пет/ години.

2. Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и поддръжка на 
имота, както и такса смет са за сметка на дружеството. 

3.Възлага на Кмета на община Първомай да сключи договор за безвъзмездно 
право на ползване върху гореописания имот при условията на предходните точки. 

Мотиви: На основание чл.21. ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.2 и ал.5 от ЗОС и 
чл.54, ал.2 и ал.5 от НРПУРОИ във връзка с чл.38, ал.5 от ЗИХУ и осигуряване на 
възможност за интегриране на хората с увреждания в обществото е целесъобразно 
върху имота да се учреди без търг или конкурс безвъзмездно право на ползване на
Дружество на инвалидите с.Дълбок извор, общ.Първомай, представляващо част от 
организационната структура на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на 
дейност в обществена полза „Съюз на инвалидите в България”. 



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   № 199 

              От  27.04.2017 година 

За: Продажба на земеделска земя от общинския поземлен фонд на собствениците 
на овощни насаждения, при условията на чл.24д, ал.1 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна 
администрация, чл.24д от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 
във връзка с чл.110, чл.111 и чл.112 от Правилника за прилагане на Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, чл.35, ал.4, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона 
за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.2 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 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 нови точки, а именно: 

- т.34. „Поземлен имот № 801457, с площ от 17,759 дка, с НТП – овощна 
градина, категория на земята при неполивни условия – девета, находящ се в местността 
”Землище кв.Дебър”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив;  

- т.35. Поземлен имот № 801651, с площ от 252,174 дка, с НТП – овощна 
градина, категория на земята при неполивни условия – девета, находящ се в местността 
”Землище кв.Дебър”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.” 

ІІ. Дава съгласие на ”ВЕГА-М” ЕООД с ЕИК 115610341 гр.Първомай, в 
качеството му на собственик на овощни насаждения, създадени върху земеделски земи 
от общинския поземлен фонд, по силата на сключен с Община Първомай Договор № 
330/29.12.2002 год, вписан в Службата по вписвания Първомай под № 290, том І от 
16.05.2006г., дв.вх.№ 943, Анекс от 25.05.2006г. и Анекс № 2/31.01.2017г., да придобие 
право на собственост при условията на чл. 24д, ал.1 от ЗСПЗЗ, върху следните имоти –
частна общинска собственост: 

- Поземлен имот № 801457 от землището на гр.Първомай, ЕКАТТЕ 59080,
идентичен с имот № 001457 от землището на Дебър с ЕКАТТЕ 99101, с площ от 17,759 
дка, с НТП – овощна градина, категория на земята при неполивни условия – девета, 
находящ се в местността ”Землище кв.Дебър”, при граници и съседи: № 801456, 
напоител.канал на Община Първомай; № 800427, предпазна дига на Община Първомай; 
№ 800721, напоител.канал на Община Първомай, притежаващ Акт за ЧОС 
№1537/14.03.2017г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 175, том 1 от 
15.03.2017г., дв.вх.№ 289; 

- Поземлен имот № 801651 от землището на гр.Първомай ЕКАТТЕ 59080,
идентичен с имот № 001651 от землището на Дебър с ЕКАТТЕ 99101, с площ от 
252,174 дка, с НТП – овощна градина, категория на земята при неполивни условия – 
девета, находящ се в местността ”Землище кв.Дебър”, при граници и съседи: № 801027, 
овощна градина на Делчо Христов Мущанов и др.; № 801456, напоител. канал на 



Община Първомай; № 800721, напоител. канал на Община Първомай; № 800724, 
пасище, мера на Община Първомай; № 800721, напоител. канал на Община Първомай; 
№ 800769, полски път на Община Първомай; № 801207, полски път на Община 
Първомай; № 801010, пасище, мера на на Община Първомай; № 801207, полски път на 
Община Първомай; № 801831, пасище, мера на Община Първомай; № 801293, полски 
път на Община Първомай; № 801252, пасище, мера на Община Първомай; № 801183, 
пасище, мера на Янка Христова Мущанова, притежаващ Акт за ЧОС 
№1538/14.03.2017г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 176, том 1 от 
15.03.2017г., дв.вх.№ 290. 

ІІІ. Одобрява пазарни оценки за описаните в т.ІІ общински имоти,
изготвени от независим оценител, както следва: 

- За поземлен имот № 801457 пазарна оценка в размер на 10 414,00 лева (десет 
хиляди четиристотин и  четиринадесет лева); 

- За поземлен имот № 801651 пазарна оценка в размер на 150 300,00 лева (сто и 
петдесет хиляда и триста лева).

ІV. Цената на описаните по т.ІІ общински имоти се дължи от ”ВЕГА-М” 
ЕООД с ЕИК 115610341 гр.Първомай, както следва: 

- За поземлен имот № 801457 пазарна оценка в размер на 10 414,00 лв. (десет 
хиляди четиристотин и  четиринадесет лева); 

- За поземлен имот № 801651 пазарна оценка в размер на 150 300,00 лв. (сто и 
петдесет хиляди и триста лева).

Всички данъци и такси по сделката, са за сметка на дружеството.  

V. Възлага на Кмета на Община Първомай да издаде заповед и сключи договор 
за продажба на описаните  в т.ІІ земеделски земи. 

Мотиви: настоящето решение се приема във връзка с възможността, която се 
предоставя от  чл.24д, ал.1 на Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и  изявено желание от „ВЕГА-М”ЕООД гр.Първомай, в качеството му на 
собственик на овощни насаждения, създадени върху земеделски земи от общинския 
поземлен фонд, да придобие право на собственост върху тях. 

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   № 200 

              От  27.04.2017 година 

За: Предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на основание § 
27, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и 
допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна 
администрация, чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи (ЗСПЗЗ) и § 27, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 
изменение и допълнение на ЗСПЗЗ (ДВ бр.62/10.08.2010г.), Общински съвет 
гр.Първомай 

    Р Е Ш И : 

1. Дава съгласие: 

      - 0,499 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 001045,  
представляващ изоставена орна земя, с площ 0,499 дка, VIII категория.
      - 3,999 дка  проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  
номер 059098, получен от имот 059081, представляващ изоставена орна земя, целият с 
площ 42,272 дка, IX категория;
      - 3,000 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  
номер 063138, получен от имот 063006, представляващ изоставена орна земя, целият с 
площ 5,178 дка, IX категория;  
      - 1,500 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  
номер 055122, получен от имот 055117, представляващ естествена ливада, целият с 
площ 7,580 дка, IX категория; 
      - 1,049 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  
номер 037049, получен от имот 037047, представляващ изоставена орна земя, целият с 
площ 2,349 дка, X категория;  
      - 1,000 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  
номер 052073, получен от имот 052066, представляващ изоставена орна земя, целият с 
площ 56,985 дка, X категория;  
      - 2,000 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  
номер 068075, получен от имот 068066, представляващ изоставена орна земя, целият с 
площ 46,753 дка, IX категория;  
      - 2,500 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  
номер 061034, получен от имот 061003, представляващ изоставена орна земя, целият с 
площ 6,808 дка, X категория;  
      - 2,000 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  
номер 036064, получен от имот 036011, представляващ изоставена орна земя, целият с 
площ 3,511 дка, X категория;  
      - 3,000 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 057031, 
представляващ нива, с площ 3,000 дка, IХ категория;
      - 1,00 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  
номер 040136, получен от имот 040052, представляващ изоставена орна земя, целият с 
площ 18,600 дка, VIII категория;  



      - 2,500 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  
номер 056189, получен от имот 056003, представляващ нива, целият с площ 11,214 
дка, IХ категория;       
      - 0,525 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 051029,  
представляващ изоставена орна земя, с площ 0,525 дка, Х категория, да бъдат 
предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за 
постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на Илю 
Петров Илиев. 

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 17818 
от 16.08.1996 г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 17818/1992г. на Илю Петров 
Илиев, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска 
земя в местности: ”Кавака”- 1,00 дка, „Славковица“- 1,000 дка, „Деде бунар“- 2,000 дка, 
„Коджаманица“ - 1,000 дка, „Блудковица“- 3,000 дка, „Интала“ - 2,500 дка, „Късю“ - 
1,000 дка, „Мандрата“ - 4,000 дка, „Катранджийско“ - 4,000 дка, „Маджарско“ - 3,000 
дка, „Андреев кайряк“ - 2,500 дка, „Орт. чаир“ - 1,500 дка, „Илан дере“ - 2,000 дка, „Св. 
Георги“ - 0,300 дка и „Лозята“- 0,300 дка  в землище Буково. 

Част от имотите са  идентифицирани на терен в стари реални граници и към 
настоящия момент в КВС на землище Буково са регистрирани като земя по чл.19 от 
ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на Община Първомай с протоколно решение 
от 24.07.2008 г.   

2. Дава съгласие: 

- 4,086 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 056069,  
представляващ нива, с площ 4,086 дка, VІІІ категория;
     - 3,000 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  
номер 048126, получен от имот 048088 , представляващ изоставена орна земя, целият
с площ 12.705 дка, Х категория; 
     - 3,644 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 043051,  
представляващ изоставена орна земя, с площ 3.644 дка, VІІІ категория;

- 2,536 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 043040,  
представляващ изоставена орна земя, с площ 2,536 дка, VІІІ категория;
      - 3,306 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 069012,  
представляващ изоставена орна земя, с площ 3,306 дка, ІX категория;
      - 1,682 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 049067,  
представляващ изоставена орна земя, с площ 1,682 дка, VІІІ категория;
      - 2,000 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  
номер 047059, получен от имот 047057, представляващ изоставена орна земя, целият с 
площ 2.942 дка, Х категория;  
     -  2,074 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  
номер 068071, получен от имот 68033, представляващ изоставена орна земя, целият с 
площ 9,264 дка, ІХ категория;  
      - 4,197 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 053016,  
представляващ изоставена орна земя,, с площ 4,197 дка, ІX категория;
      - 2,445 дка имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 071037, 
представляващ нива, с площ 2,445 дка, ІV категория;
      -1,225 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 049092,  
представляващ изоставена орна земя, с площ 1,225 дка, VІІІ категория;
      - 1,500 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 037044,  
представляващ изоставена орна земя, с площ 1,500 дка, Х категория, да бъдат 
предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за 



постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници 
на Радьо Грозданов Радев.

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 20218 
от 27.04.1994 г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 20218/1992г. на наследници на 
Радьо Грозданов Радев, относно признаване правото на възстановяване на собственост 
върху земеделска земя в местности: ”Брещенско” – 3,000 дка, „Брещенско“ – 2,000 дка, 
„Баллака“ – 1,500 дка, „Гюнето“ – 1,000 дка, „Равна келемя“ – 4,000 дка, „Ряката“ – 
2,000 дка, „Ряката“ – 0,500 дка, „Котките“ – 4,000 дка, „Илан дере“ – 2,000 дка, 
„Чулфата“ – 2,000 дка, „Чулфата“ – 3,000 дка, „Дупките“ – 1,500 дка, „Равнища“ – 3,000 
дка  в землище Буково.  

Част от имотите са  идентифицирани на терен в стари реални граници и към 
настоящия момент в КВС на землище Буково са регистрирани като земя по чл.19 от 
ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на на Община Първомай с протоколно 
решение от 24.07.2008 г. 

3. Дава съгласие: 

      - 2,633 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 040121, 
представляващ  нива, с площ 2,633 дка, VIIІ категория;
      - 1,522 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 040119, 
представляващ нива, с площ 1,522 дка, VIIІ категория;        
     - 4,000 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 039183, 
представляващ нива, с площ 4,000 дка, VIII категория; 
      - 3,600 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 035063,  
представляващ изоставена орна земя, с площ 3,600 дка, Х категория;
      - 2,800 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  
номер 062086, получен от имот 062028, представляващ изоставена орна земя, целият с 
площ 13,164 дка, IX категория;
      - 3,000 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  
номер 013024, получен от имот 013021, представляващ изоставена орна земя, целият с 
площ 41.795 дка, VIII категория;  
     - 1,000 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 056181, 
представляващ  изоставена орна земя, с площ 1,000 дка, ІХ категория;
      - 2,000 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 056183  
представляващ изоставена орна земя, с площ 2.000 дка, ІХ категория, да бъдат 
предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за 
постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници 
на Славчо Петков Ангелов.

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 31218 
от 22.03.1993 г.. на ПК - гр.Първомай, по преписка № 31218/1992г. на наследници на 
Славчо Петков Ангелов, относно признаване правото на възстановяване на собственост 
върху земеделска земя в местности: ”Планчовица ” - 4,000 дка, „Мавро“ - 4,000 дка, 
„Скелята“  -3,60, дка, „Скелята/Капана/“ - 2,800 дка, „Ел. гидик“ - 3,00 дка, „Боа тепе“ -
1,000 дка,  „Интъла“ - 2,000 дка в землище Буково. 

Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия 
момент в КВС на землище Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на 
Община Първомай, предадена на на Община Първомай с протоколно решение от 
24.07.2008 г.   



4. Дава съгласие: 

      - 3,979 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 061032,  
представляващ изоставена орна земя, с площ 3,979 дка, Х категория;
     - 3,715 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 062088,  
представляващ изоставена орна земя, с площ 3,715 дка, ІХ категория;
     - 4,00 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 056182,  
представляващ изоставена орна земя, с площ 4,00 дка, ІX категория;
      - 1,386 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 044078, 
представляващ  нива, с площ 1,386 дка, VІІІ категория;
      - 0,821 дка  проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  
номер 023024, получен от имот 023017, представляващ нива, целият с площ 3,000 дка, 
V категория;  

- 1,785 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 065035, 
представляващ  нива, с площ 1,785 дка, ІХ категория, да бъдат предоставени на 
Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на 
решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Петър 
Найдев Петров.

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 31318 
от 27.04.1994 г. на ПК - гр.Първомай, по преписка № 31318/1992г. на наследници на 
Петър Найдев Петров, относно признаване правото на възстановяване на собственост 
върху земеделска земя в местности: ”Андреев кайряк” - 4,000 дка, „Боа тепе“ - 4,000 
дка, „Юрта“ - 1,800, „Чобан скеля“ - 2,000 дка, „Кара сулук“ - 2,000 дка, „Бико“ - 1,000 
дка, „Лъката“ - 2,000 дка, „Капана“ - 3,500 дка  в землище Буково. 

Част от имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към 
настоящия момент в КВС на землище Буково са регистрирани като земя по чл.19 от 
ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на на Община Първомай с протоколно 
решение от 24.07.2008 г.   

5. Дава съгласие: 

     - 4,000 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  
номер 038142, получен от имот 038044, представляващ изоставена орна земя, целият с 
площ 20,975 дка, Х категория, да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” 
гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото 
на собственост на наследници на Колю Димитров Желязков.
 Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 26718 от 
22.03.1993 г. на ПК - гр.Първомай, по преписка № 26718/1992г. на наследници на Колю 
Димитров Желязков, относно признаване правото на възстановяване на собственост 
върху земеделска земя в местност ”Къра” – 3,500 дка и ”Къра” – 0,500 дка в землище 
Буково. 
     Имотът е  идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент 
в КВС на землище Буково е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община 
Първомай, предадена на на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008 г.   

6. Дава съгласие: 

- 3,000 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  
номер 046071, получен от имот 046024, представляващ изоставена орна земя, целият с 
площ 6,431 дка, VІІІ категория, да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” 
гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото 
на собственост на наследници на Тона Христозова Андреева.



Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 27118 от 
22.03.1993 г. на ПК - гр.Първомай, по преписка № 27118/1992г. на наследници на Тона 
Христозова Андреева, относно признаване правото на възстановяване на собственост 
върху земеделска земя в местност ”Пейчо” – 3,000 дка землище Буково. 

Имотът е  идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия 
момент в КВС на землище Буково е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на 
Община Първомай, предадена на на Община Първомай с протоколно решение от 
24.07.2008 г.  

7. Дава съгласие: 

      - 3,319 дка имот в землището на с.Искра, ЕКАТТЕ 32826, с номер 102087, 
представляващ изоставена орна земя, с площ от 3,319 дка, ІХ категория;  
      - 2,910 дка имот в землището на с.Искра, ЕКАТТЕ 32826, с номер 102038, 
представляващ изоставена орна земя, с площ от 2,910 дка, ІХ категория;
      - 2,271 дка проектен имот в землището на с.Искра, ЕКАТТЕ 32826, с проектен  
номер 102096, получен от имот 102091, представляващ изоставена орна земя, целият с 
площ 4,785 дка, ІХ категория, 
да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за 
постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници 
на Димитър Петров Боризанов. 

Горецитираната земеделска земя се предоставят във връзка с Решение № 12 от 
10.02.1998 г. на ПК - гр.Първомай, по преписка № 2420/1991г. на наследници на 
Димитър Петров Боризанов, относно признаване правото на възстановяване на 
собственост върху земеделска земя в местност ”Гюргенлик” – 2,900 дка и „Гюргенлик” 
– 5,600 дка землище Искра. 

Имотите са  идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия 
момент в КВС на землище Искра са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на 
Община Първомай, предадена на Община Първомай с протоколно решение от 
24.07.2008 г.   

Мотиви: Настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 
чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и § 
27, ал.2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и 
допълнение на ЗСПЗЗ (ДВ бр.62/10.08.2010г.) и с оглед предоставяне на имоти по чл.19 
от ЗСПЗЗ – общинска собственост, на собственици с постановени решения за признато 
право на възстановяване в стари реални граници. 

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   № 201 

              От  27.04.2017 година 

За: Разрешение за изработване на проект и одобряване на задание към него за 
/Подробен устройствен план/ ПУП – ПП /Парцеларен план/ за Ел. захранване на 
ПИ №180079, 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 Ел. захранване на ПИ №180079, 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 Ел. захранване на ПИ №180079, местност: “Долен 
Комсал подсело“, землище гр.Първомай с ЕКАТТЕ: 59080, общ.Първомай,  
обл.Пловдив 

Мотиви: Настоящото решение се приема във връзка с инвестиционно намерение за 
проектиране и изграждане на външно Ел. захранване на ПИ №180079, 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: 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   № 202 

              От  27.04.2017 година 

За: Разрешение за изработване на проект и одобряване на задание към него за 
/Подробен устройствен план/ ПУП – ПРЗ /План регулация и застрояване/  в 
землище гр.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна статута на земеделска 
земя за не земеделски нужди на ПИ №180032 и присъединяването му към съседен 
имот със сменен статут №180031, за разширение на обект:“Търговия и 
обслужващи дейности“. 

На основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б, 
ал.1, Чл.9, ал.2 от ЗУТ и Чл.67а от ППЗОЗЗ, Общински съвет – гр.Първомай  

    Р Е Ш И : 

1.Разрешава изработване на Подробен устройствен план ПУП – ПРЗ /План 
регулация и застрояване/ за ПИ №180032, местност ”Долен комсал подсело”, землище 
гр.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна статута на земеделска земя за не 
земеделски нужди и присъединяването му към ПИ №180031 с вече променен статут с 
НТП - Друг промишлен терен за разширение на обект:“Търговия и обслужващи 
дейности“.  

2.Одобрява задание за изработване на /Подробен устройствен план ПУП – ПРЗ 
/План регулация и застрояване/ за ПИ №180032, местност ”Долен комсал подсело”, 
землище гр.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна статута на земеделска земя 
за не земеделски нужди и присъединяването му към ПИ №180031 с вече променен 
статут с НТП - Друг промишлен терен за разширение на обект:“Търговия и 
обслужващи дейности“.  

Мотиви: Настоящето решение се приема във връзка с инвестиционно намерение 
за разширение на обект:“Търговия и обслужващи дейности“в ПИ №180031 с вече 
променен статут на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а ал.1 от ЗУТ, във 
връзка с Чл.124б, ал.1, Чл.9, ал.2 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 



         ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е   № 203 

              От  27.04.2017 година 

За: Вземане на решение от Общински съвет за одобряване на ПОДРОБЕН 
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПУП – Парцеларен план за външно ВиК трасе до ПИ№ 
180079 в местност „Долен комсал подсело“, землище гр.Първомай, обл.Пловдив, 
във връзка с проектиране и изграждане на обект: “Търговски и обслужващ 
център за земеделска техника и автомобили“.

На основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.110, 
ал1, т.5 от ЗУТ, Общински съвет гр.Първомай  

Р Е Ш И: 

Одобрява ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПУП – Парцеларен план за 
обект: „Външно ВиК трасе до ПИ№ 180079, местност „Долен комсал подсело“, 
землище гр.Първомай, обл.Пловдив“, във връзка с проектиране и изграждане на 
обект:“Търговски и обслужващ център за земеделска техника и автомобили“.  

Мотиви: Във връзка с реализиране на външно ВиК трасе до ПИ№ 180079 в местност 
„Долен комсал подсело“, землище гр.Първомай, обл.Пловдив, на основание Чл.21, ал.1, 
т.11 от ЗМСМА, Чл.129, ал.1 от ЗУТ, при условията на с Чл.110, ал1, т.5 от ЗУТ . 

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   № 204 

              От  27.04.2017 година 

За: Разрешение за изработване на проект и одобряване на задание към него за 
/Подробен устройствен план/ ПУП – ПЗ /План застрояване/, за ПИ №040120, 
местност “Арга бента“, землище с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, във 
връзка с промяна статута на земеделска земя за техническа инфраструктура. 

На основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б, 
ал.1, Чл.9, ал.2 и Чл.110, ал.3 от ЗУТ, Общински съвет – гр.Първомай

Р Е Ш И : 

1. Разрешава изработване на Подробен устройствен план / ПУП – ПЗ /План 
застрояване/, за ПИ №040120, местност “Арга бента“, землище с.Градина, 
общ.Първомай,  обл.Пловдив, във връзка с промяна статута на земеделска земя за 
техническа инфраструктура на ”Булсатком” ЕАД. 

2. Одобрява задание за изработване на /Подробен устройствен план / ПУП – 
ПЗ /План застрояване/, за ПИ №040120, местност “Арга бента“, землище 
с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна статута на 
земеделска земя за техническа инфраструктура на ”Булсатком” ЕАД. 

Мотиви: Настоящето решение се приема във връзка с инвестиционно намерение за 
реализиране на техническа инфраструктура на ”Булсатком” ЕАД в собствен на 
дружеството ПИ №040120, местност “Арга бента“, землище с.Градина, общ.Първомай 
на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б, 
ал.1, Чл.9, ал.2 и Чл.110, ал.3 от ЗУТ . 

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   № 205 

              От  27.04.2017 година 

За: Вземане на решение от Общински съвет за одобряване на Подробен 
устройствен план ПУП – Парцеларен план, за външни Ел и ВиК връзки, 
обезпечаващи с комуникации ПИ №042004, землище гр.Първомай, обл.Пловдив, в 
съответствие с процедура за промяна статута на гореописаният земеделски имот и 
преотреждането му за не земеделски нужди, във връзка с предстоящо проектиране 
и изграждане на обект: “Навес за съхранение на земеделска продукция, земеделска 
техника и инвентар“. 

На основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.110, 
ал1, т.5 от ЗУТ,  Общински съвет гр.Първомай 

Р Е Ш И : 

Одобрява Подробен устройствен план ПУП – Парцеларен план за външни ЕЛ и 
ВиК комуникационни връзки за захранване на ПИ №042004,  местност „Кошитски 
юрт”, землище гр.Първомай, във връзка с  промяна предназначението на земеделската 
земя за не земеделски нужди и изграждане на обект: ”Навес за съхранение на 
земеделска продукция, земеделска техника и инвентар”.  

Мотиви:  Във връзка с реализиране на външни Ел и ВиК  захранващи трасета, 
обезпечаващи с комуникации ПИ №042004, местност „Кошитски юрт”, землище 
гр.Първомай, обл.Пловдив, на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.129, ал.1 от 
ЗУТ, при условията на с Чл.110, ал1, т.5 от ЗУТ . 

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   № 206 

              От  27.04.2017 година 

За: Утвърждаване на маршрутни разписания по линии от общинската 
транспортна схема. 

На основание чл. 21,ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл.8 ал.1  от  Наредба №2 от 15.03.2002г. за 
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 
обществени превози на пътници  с автобуси / обн. ДВ бр.32 /29.03.2002г/, Общински 
съвет гр. Първомай  

Р Е Ш И: 

1. Отменя  Маршрутните разписания от общинската транспортна схема утвърдени с  
Решение № 377/ 27.05.2010  и изменяни с: Решение № 457 / 28.01.2011; Решение № 74/ 
29.03.2012;Решение № 370/30.01.2014; Решение № 504 / 23.01.2015; Решение № 59 
/31.03.2016 и Решение № 140 от 25.11.2016г, считано от 01.10.2017г. 
2.Утвърждава  Маршрутни разписания  от общинската транспортна схема,в сила от 
01.10.2017г., както следва:  
Линия  Първомай- Буково - Приложение № 1;1-5-неразделна част от настоящото решение; 
Линия Първомай- Виница - Приложение № 2 ;1-2-неразделна част от  настоящото решение;      
Линия Първомай- Воден -  Приложение № 3;1-3-неразделна част от настоящото решение; 
Градска линия №1 / Татарево/ Приложение №4;1-неразделна част от настоящото решение; 
Линия Първомай- Добри дол – Приложение № 5; 1-2-неразделна част от настоящото 
решение; 
Линия Първомай- Дълбок извор – Приложение № 6; 1-неразделна част от настоящото 
решение;  
Линия Първомай- Искра – Приложение № 7; 1-3-неразделна част от настоящото решение; 
Линия Първомай-Караджалово –Приложение № 8 ; 1-3 -неразделна част от настоящото 
решение;  
Линия Първомай- Крушево – Приложение № 9 ; 1-3-неразделна част от настоящото решение.  

Мотиви: Настоящото решение се приема с цел Общинската транспортна схема да бъде 
така конструирана ,че от една страна да гарантира оптимално обслужване на 
гражданите, а от друга страна да е атрактивна за  превозвачите, както и на основание 
чл. 21ал.1 т. 23 от ЗМСМА и чл.8 ал.1  от  Наредба №2 от 15.03.2002г. за условията и 
реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени 
превози на пътници  с автобуси / обн. ДВ бр.32 /29.03.2002г/

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   № 207 

              От  27.04.2017 година 

За: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за чистотата и 
обществения ред на територията на община Първомай /приета с  Решение № 454 на 
Общински съвет град Първомай, прието на 30.11.2006 г. по Протокол № 45; изм. и доп. с 
Решение № 131 на Общински съвет град Първомай, прието на 30.09.2008 г. по Протокол № 
15; изм. и доп. с Решение № 628 на Общински съвет град Първомай, прието на 16.10.2015 г. 
по Протокол № 56; изм. и доп. с Решение №104 на Общински съвет град Първомай, прието 
на 31.08.2016 г. по Протокол № 13/. 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.76, ал.3, чл.77 и чл.79 от 
Административнопроцесуален кодекс, чл. 15, ал. 1 и чл. 28 от Закона за нормативните 
актове, както и във връзка с Протест № 11701/2016 г. от 16.01.2017 г. на Окръжна 
прокуратура – гр. Пловдив, Общински съвет гр.Първомай  

Р Е Ш И: 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за чистотата и 
обществения ред на територията на община Първомай /приета с  Решение № 454 на 
Общински съвет град Първомай, прието на 30.11.2006 г. по Протокол № 45; изм. и доп. с 
Решение № 131 на Общински съвет град Първомай, прието на 30.09.2008 г. по Протокол № 15; 
изм. и доп. с Решение № 628 на Общински съвет град Първомай, прието на 16.10.2015 г. по 
Протокол № 56; изм. и доп. с Решение №104 на Общински съвет град Първомай, прието на 
31.08.2016 г. по Протокол №13/.

МОТИВИ: Актуализиране и привеждане на подзаконовата нормативна уредба на 
община Първомай – Наредба за чистотата и обществения ред на територията на община 
Първомай /приета с  Решение № 454 на Общински съвет град Първомай, прието на 
30.11.2006 г. по Протокол № 45; изм. и доп. с Решение № 131 на Общински съвет град 
Първомай, прието на 30.09.2008 г. по Протокол № 15; изм. и доп. с Решение № 628 на 
Общински съвет град Първомай, прието на 16.10.2015 г. по Протокол № 56; изм. и доп. с 
Решение №104 на Общински съвет град Първомай, прието на 31.08.2016 г. по Протокол №13/
в съответствие с нормативни актове от по-висока степен, изрично посочени в Протест 
№ 11701/2016 г. от 16.01.2017 г. на Окръжна прокуратура – гр. Пловдив. 

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   № 208 

              От  27.04.2017 година 

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

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната 
администрация /ЗМСМА/, Общински съвет град Първомай 

    Р Е Ш И : 

1. Отпуска еднократна финансова помощ на: 

- Мария Ангелова Василева, родена през 1992 г., от с.Езерово, в размер на 300 лв.
Заявление вх.№ 53-М-2/25.04.2017 г. 

На гражданите, подали останалите молби към 25.04.2017 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: 21 
Гласували:     За – 21 
  Против – няма 
  Въздържали се – няма 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 


