
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 214 

на Общински съвет град Първомай от 21.06.2017 г. по Протокол № 23 

относно: Промяна на стойността на дневния оклад в общинските детски градини. 

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.20 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, и във връзка с чл.1, ал.2 и чл.2, т.2 от Наредба № 23 от 19 
юли 2005 г. на Министерство на здравеопазването за физиологичните норми за хранене 
на населението, Общински съвет град Първомай 

        Р Е Ш И : 

1. Отменя Решение № 513 на Общински съвет град Първомай, прието на 27.04.2007 г. 
по Протокол № 50. 
2. Определя дневен оклад в общинските детски градини, с целодневна форма на 
организация, в размер на 2.20 лв, считано от 01.09.2017 година. 

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  № 215 

на Общински съвет град Първомай от 21.06.2017 г. по Протокол № 23 

Относно: Удължаване срока на договор за наем на общински недвижим имот –  
публична общинска собственост, представляващ терен за търговски цели № 5 с 
площ от 12 кв.м., находящ се на тротоарно пространство на улица с осови точки 
№ 258 и № 259, между парцели УПИ І – озеленяване в квартал 76”а” и УПИ І – 
кооперативен пазар в кв. 76”б” по регулационния план на гр.Първомай, 
общ.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 № 324/09.07.2012г. за наем на общински 
недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за търговски 
цели № 5 с площ от 12 /дванадесет/ квадратни метра, находящ се на тротоарно 
пространство на улица с осови точки № 258 /двеста петдесет и осем/ и № 259 /двеста 
петдесет и девет/, между парцели УПИ І /едно римско/ – озеленяване в квартал 76”а” 
/седемдесет и шести буква „а”/ и УПИ І /едно римско/ – кооперативен пазар в квартал 
76”б” /седемдесет и шести буква „б”/ по регулационния план на гр.Първомай, 
общ.Първомай, обл.Пловдив, сключен между Община Първомай и Таню Иванов Илиев 
с ЕГН …………., гр.Първомай, да бъде удължен с 5 /пет/ години, считано от 
09.07.2017г.  

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 със заявление  вх. № 94-00-709/07.06.2017г.;

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  № 216 

на Общински съвет град Първомай от 21.06.2017 г. по Протокол № 23 

Относно: Удължаване срока на договор за наем на общински недвижим имот –  
частна общинска собственост, представляващ терен за търговски цели с площ от 
16 кв.м., находящ се в северозападната част на УПИ I - жилищно строителство, на 
ул.”Княз Борис I” в кв.104 по регулационния план на гр.Първомай, 
общ.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.2 
от Закона за общинската собственост и чл.20, 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 срокът на Договор № 407/11.09.2012г. за наем на общински 
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ терен за търговски 
цели с площ от 16 (шестнадесет) квадратни метра, находящ се в северозападната част 
на УПИ I - жилищно строителство, на ул.”Княз Борис I” в кв.104 по регулационния 
план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с Акт за частна общинска 
собственост № 265/10.02.2010г., вписан в Службата по вписванията при РС-Първомай, 
под № 84, том І, Дв.вх. № 150 на 15.02.2010г., сключен между Община Първомай и 
Ангел Рашев Николов с ЕГН …………., гр.Първомай, да бъде удължен с 5 /пет/ години, 
считано от 11.09.2017г.  

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 със заявление  вх. № 94-00-658/25.05.2017г.;

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  № 217 

на Общински съвет град Първомай от 21.06.2017 г. по Протокол № 23 

Относно: Удължаване срока на договор за наем на общински недвижим имот –  
публична общинска собственост, представляващ терен за търговски цели № 2 с 
площ от 6 кв.м., находящ се на тротоарно пространство на улица с осови точки № 
258 и № 259, между парцели УПИ І – озеленяване в квартал 76”а” и УПИ І – 
кооперативен пазар в квартал 76”б” по регулационния план на гр.Първомай, 
общ.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 № 341/11.07.2012г. за наем на общински 
недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за търговски 
цели № 2 с площ от 6 /шест/ квадратни метра, находящ се на тротоарно пространство на 
улица с осови точки № 258 /двеста петдесет и осем/ и № 259 /двеста петдесет и девет/, 
между парцели УПИ І /едно римско/ – озеленяване в квартал 76”а” /седемдесет и шести 
буква „а”/ и УПИ І /едно римско/ – кооперативен пазар в квартал 76”б” /седемдесет и 
шести буква „б”/ по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, 
сключен между Община Първомай и Статю Янков Тонев с ЕГН …………., 
гр.Първомай, да бъде удължен с 5 /пет/ години, считано от 11.07.2017г.  

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 със заявление  вх. № 94-00-602/11.05.2017г.;

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  № 218 

на Общински съвет град Първомай от 21.06.2017 г. по Протокол № 23 

Относно: Разрешение за изработване на проект и одобряване на задание към него 
за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПРЗ /План регулация и застрояване/  -  
/План ПП /Парцеларен план/ в землище гр.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с 
промяна статута на земеделска земя за не земеделски нужди, за изграждане на 
обект: “Цех за хартиени опаковъчни материали“.  

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.9 и чл.110 от ЗУТ, Общински съвет – гр.Първомай  

Р  Е  Ш И : 

1. Разрешава изработване на Подробен Устройствен План /ПУП - ПРЗ/ План регулация 
и застрояване и Парцеларен план /ПП/ за ПИ № 223110, местност “Долен комсал под 
село“, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна 
статута на земеделската земя, за не земеделски нужди, във връзка с проектиране и 
изграждане на обект: “Цех за хартиени опаковъчни материали“. 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен Устройствен План /ПУП - ПРЗ/ План 
регулация и застрояване и Парцеларен план /ПП/ за ПИ № 223110, местност “Долен 
комсал под село“, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, във 
връзка с промяна статута на земеделската земя, за не земеделски нужди, във връзка с 
проектиране и изграждане на обект: “Цех за хартиени опаковъчни материали“. 

Мотиви: Настоящото решение се приема във връзка с инвестиционно намерение за 
реализиране на строеж: “Цех за хартиени опаковъчни материали“ 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, Чл.9 и чл.110 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  № 219 

на Общински съвет град Първомай от 21.06.2017 г. по Протокол № 23 

Относно: Разрешение за изработване на проект и одобряване на задание към него 
за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за външни Ел. и 
ВиК връзки, за захранване на ПИ №252008, с начин на трайно ползване: 
Производствена и складова дейност, местност:“Землище кв.Дебър“, 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 №252008, по плана на Стопански 
двор №2, с начин на трайно ползване: „Производствена и складова дейност“, местност: 
“Землище кв.Дебър“, 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 №252008, по плана на 
Стопански двор №2, с начин на трайно ползване: „Производствена и складова 
дейност“, местност: “Землище кв.Дебър“, землище гр.Първомай с ЕКАТТЕ: 59080, 
общ.Първомай,  обл.Пловдив. 

Мотиви: Настоящото решение се приема в съответствие с инвестиционно намерение за 
проектиране и изграждане на обект: „Цех за печене, замразяване и съхранение на 
замразени зеленчуци и плодове“, във връзка с необходимостта от осигуряване на 
външни Ел. и ВиК захранващи комуникации на ПИ №252008, 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  № 220 

на Общински съвет град Първомай от 21.06.2017 г. по Протокол № 23 

ОТНОСНО: Вземане на решение от Общински съвет гр.Първомай, за даване на 
предварително съгласие за преминаване на отклонения от общите мрежи на 
техническата инфраструктура /подземно кабелно ел захранване и външни ВиК 
връзки/ през имоти общинска собственост и одобряване на Подробен устройствен 
план Парцеларен план за външни ЕЛ и ВиК подземни трасета, за захранване на 
ПИ №180031, представляващ имот с променен статут,  местност „Дол. Комсал под 
село”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив във връзка с осигуряване на 
необходимите комуникации за обект: ”Магазин за промишлени стоки и 
строителни материали“.  

На основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.129, ал.1 от ЗУТ, Чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, 
17а, ал.2 от ЗОЗЗ, във връзка с Чл.110, ал.1, т.5 и Чл.193, ал.4 от ЗУТ, Общински съвет 
гр.Първомай  

Р Е Ш И: 

1. Дава предварително  съгласие за преминаване на отклонения от общите мрежи 
на техническата инфраструктура /подземно кабелно ел. захранване и външни ВиК 
връзки/ през имоти общинска собственост №№ 800291, 800719, 801821, 801855 по КВС 
гр.Първомай, обл.Пловдив, за осигуряване на външни комуникации за ПИ №180031,  
местност „Дол. Комсал под село”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив. 

2. Одобрява Подробен устройствен план ПУП – ПП /Парцеларен план/, за 
външни ЕЛ и ВиК трасета, за захранване на ПИ №180031,  местност „Дол. Комсал под 
село”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив във връзка с изграждане на обект: ”Магазин 
за промишлени стоки и строителни материали“.   

Мотиви:  Във връзка с одобряване на ПУП – Парцеларен план и реализиране на 
външни Ел и ВиК  захранващи трасета, обезпечаващи с комуникации ПИ №180031, 
местност „Долен комсал под село”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив, на основание 
Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.129, ал.1 от ЗУТ, Чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Чл.17а, ал.2 от 
ЗОЗЗ, във връзка с Чл.110, ал1, т.5 и Чл.193, ал.4 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  № 221 

на Общински съвет град Първомай от 21.06.2017 г. по Протокол № 23 

Относно: Разрешение за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ 
ПУП – ПРЗ /План регулация и застрояване/, ПУП - Парцеларни планове и 
одобряване на задание към него в землището на гр.Първомай, обл.Пловдив, във 
връзка с промяна статута на земеделска земя за не земеделски нужди и 
преотреждане на терена за складови дейности.  

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.9 и чл.110 от ЗУТ, Общински съвет – гр.Първомай  

    Р Е Ш И : 

1. Разрешава изработване на Подробен Устройствен План /ПУП – ПРЗ/ План 
регулация и застрояване и ПУП - ПП /Парцеларни планове/ за ПИ № 104006, местност 
“Марата“ в землището на гр.Първомай, обл.Пловдив, с ЕКАТТЕ:59080,  във връзка с 
промяна статута на земята за не земеделски нужди и преотреждането и за складови 
дейности.  

2. Одобрява задание за изработване на Подробен Устройствен План /ПУП – ПРЗ/ 
План регулация и застрояване и ПУП - ПП /Парцеларни планове/ за ПИ № 104006, 
местност “Марата“ в землището на гр.Първомай, обл.Пловдив, с ЕКАТТЕ:59080,  във 
връзка с промяна статута на земята за не земеделски нужди и преотреждането и за 
складови дейности.  

Мотиви: Настоящото решение се приема във връзка с инвестиционно намерение на 
„ПЪРВОМАЙ–БТ“ АД, във връзка с необходимостта от създаване на 
градоустройствена възможност за реализиране на нови складови площи, необходими за 
дейността на предприятието и 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 и чл.110 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  № 222 

на Общински съвет град Първомай от 21.06.2017 г. по Протокол № 23 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за реда и начина на ползване на дървесина, 
добита извън горския фонд на територията на община Първомай. 

На основание чл. 21, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и във вр. с чл. 32, ал. 2 от Закона за 
опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ), чл. 211, ал. 4 от Закона за горите 
(ЗГ) и чл. 131б от Правилника за прилагане на Закона за горите (ППЗГ) Общински 
съвет гр.Първомай 

Р Е Ш И: 

Приема Наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския 
фонд на територията на община Първомай;

Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 32, ал. 2 и ал. 3 Закона за 
опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ), чл. 211, ал. 4 от Закона за горите 
(ЗГ) и чл. 131б от Правилника за прилагане на Закона за горите (ППЗГ). 

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 19 
Гласували:  За – 18 
   Против – няма  
  Въздържали се – 1 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 


