
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 257 

На Общински съвет град Първомай, прието на 30.11.2017 г. по Протокол № 28 

Относно:  Осигуряване на  допълнителни средства на СУ „Проф. д-р Асен 
Златаров", град Първомай за създаване на условия за допълнителна подкрепа за 
личностно развитие на ученици със специални образователни потребности, извън 
определените по делегирания от държавата допълващ норматив за ресурсно 
подпомагане.

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.187, ал. 1, т. 3, ал. 2, т. 1, чл. 
256, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с 
чл. 104, ал. 4, т. 1 от Наредба за приобщаващото образование, Общински съвет – 
Първомай  

Р Е Ш И: 

1. Осигурява допълнителни средства в размер на 8827 лв., с финансиране от местни 
приходи, на СУ „Проф. д-р Асен Златаров", град Първомай за създаване на условия за 
допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със специални 
образователни потребности, извън определените по делегирания от държавата 
допълващ норматив за ресурсно подпомагане (в т. ч. 2570 лв. – за обезпечаване на 
допълнителен учебен процес на ученици със СОП за периода от 01.11.2017 г. до 
30.06.2018 г. и 6257 лв. – за обособяване и оборудване на помещение за 
образователните нужди на тези ученици).
2. Сумата в размер на 8827 лв. да бъде включена в актуализация на бюджета на Община 
Първомай за 2017 г., като първостепенният разроредител с бюджет преведе същата по 
сметката на СУ „Проф. д-р Асен Златаров", град Първомай. 

Мотиви: Настоящото решение се приема, във връзка с осигуряване на допълнителен 
финансов ресурс, от местни приходи, за допълнителна подкрепа за личностно развитие 
на ученици със специални образователни потребности, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, 
чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.187, ал. 1, т. 3, ал. 2, т. 1, чл. 256, ал. 1, т. 1 от Закона за 
предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 104, ал. 4, т. 1 от Наредба 
за приобщаващото образование. 

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  № 258 

На Общински съвет град Първомай, прието на 30.11.2017 г. по Протокол № 28 

Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижими имоти и 
движими  вещи – общинска собственост на Професионална гимназия по селско 
стопанство „Васил Левски”, град Първомай. 

На основание на чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.12, ал.3, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.289, 
ал.2, чл.293, ал.1, т.1 от Закона за предучилищно и училищно образование и чл. 14, ал.3 
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, Общински съвет - Първомай  

Р Е Ш И: 

І. Предоставя безвъзмездно за управление недвижими имоти и движими вещи –
общинска собственост на Професионална гимназия по селско стопанство „Васил 
Левски”, град Първомай, представляваща юридическо лице на бюджетна издръжка, 
както следва: 
         1. Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 51 600 кв.м. /петдесет и една 
хиляди и шестстотин квадратни метри/, съставляващ парцел /УПИ/ - СПТУ в квартал 
39 /тридесет и девети/ по регулационния  план на кв.Любеново, гр.Първомай, 
общ.Първомай, обл.Пловдив, ул.„Братя Миладинови – север“ № 53, одобрен със 
заповеди № 318 и № 2460 от 1933 г., ведно с изградените в него сгради, а именно:
         1.1. Триетажна масивна сграда – учебен корпус със ЗП от 2560 кв.м. /две хиляди 
петстотин и шестдесет квадратни метри/; 
         1.2. Двуетажна масивна сграда – учебен корпус със ЗП от 1806 кв.м. /хиляда 
осемстотин и шест квадратни метри/; 

1.3. Масивна едноетажна сграда – учебен корпус със ЗП от 720 кв.м. /седемстотин 
и двадесет квадратни метри/; 

         1.4. Масивна едноетажна сграда – складове, гаражи със ЗП от 806 кв.м. 
/осемстотин и шест квадратни метри/; 

1.5.Масивна едноетажна сграда – работилница, гаражи със ЗП от 552 кв.м. 
/петстотин петдесет и два квадратни метри/; 

1.6. Масивна едноетажна сграда - бензиностанция със ЗП от 48 кв.м. /четиридесет 
и осем квадратни метри/; 

1.7. Едноетажна паянтова сграда - свинарник със ЗП от 161 кв.м. /сто шестдесет и 
един квадратни метри/; 

         1.8. Едноетажна паянтова сграда - склад със ЗП от 78 кв.м. /седемдесет и осем 
квадратни метри/; 
         1.9. Масивна едноетажна сграда със ЗП 12 кв. м. /дванадесет квадратни метри/, 
при граници на имота: от изток – ул. „Софроний Врачански“, от юг – ул. „Братя 
Миладинови“, от запад – поземлен имот № 912 – военно поделение, от север – ул. 
„Захари Стоянов“. 

     2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 4 770 кв.м. /четири хиляди 
седемстотин и седемдесет квадратни метри/, съставляващо парцел /УПИ/ VІІ /седем 
римско/ - СПТУ в квартал 41 /четиридесет и първи/, с предназначение – обществено-



обслужващи дейности, по регулационния план на кв.Любеново, гр.Първомай, 
общ.Първомай, обл.Пловдив, ул.„Захари Стоянов“, одобрен със заповеди № 318 и № 
2460 от 1933 г. 

 3. Застроен поземлен имот, с идентификатор 69345.10.738, с площ 3483 кв.м. 
/три хиляди четиристотин осемдесет и три квадратни метра/ по кадастралната карта на 
село Стойките, община Смолян, област Смолян, одобрен със заповед № РД-18-
8/16.02.2006 г. на ИД на АГКК и изменен със заповед № КД-14-21-85/28.02.2012 г. на 
началника на СГКК-Смолян, адрес на ПИ: с. Стойките, местност „Еничерско”, ведно с: 

3.1. Едноетажна полумасивна сграда, с идентификатор 69345.10.738.1, със 
застроена площ 129 кв.м./сто двадесет и девет квадратни метра/, с предназначение-друг 
вид сграда за обитаване-туристическа спалня №1. 

3.2. Едноетажна полумасивна сграда, с идентификатор 69345.10.738.2, със 
застроена площ 148 кв.м./сто четиридесет и осем квадратни метра/, с предназначение-
друг вид сграда за обитаване-туристическа спалня № 2. 

4. Движими вещи, подробно описани в Приложение № 1 към Заповед РД-45-
46/17.02.2017г. на Министъра на земеделието и храните. 

ІІ. Гореописаните недвижими имоти и движими вещи – общинска собственост се 
предоставят безвъзмездно за управление, но при условие, че се ползват единствено за 
целта, за която са предназначени. Отдаването на части от предоставените за управление 
недвижими имоти, които не са необходими за образователно-възпитателния процес, се 
осъществява от директора на училището след провеждане на публичен търг или 
публично оповестен конкурс за отдаване под наем по реда и при условията на 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

Мотиви: Настоящото решение се приема с цел осигуряване на необходимата 
материално-техническа база за осъществяване на учебния процес в ПГСС „Васил 
Левски” гр.Първомай, както и с цел подпомагане издръжката и модернизирането й чрез 
реализиране на собствени приходи и на основание на чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3, чл.14, ал.7  от Закона 
за общинската собственост, чл.289, ал.2, чл.293, ал.1, т.1 от Закона за предучилищно и 
училищно образование, чл. 14, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество. 

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  № 259 

На Общински съвет град Първомай, прието на 30.11.2017 г. по Протокол № 28 

Относно: Предложение за именуване на нова улица с осови точки №№ 74в, 82б и 
82в, находяща се между квартали № 37А и № 37Б по действащия регулационен 
план на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

На основание чл.21, ал.1, т.18 от Закон за местното самоуправление и местна 
администрация, Общински съвет – гр. Първомай 

    Р Е Ш И :  

1. Дава съгласие за именуване на нова улица с осови точки №№ 74в, 82б и 82в, 
находяща се между квартали № 37А и № 37Б по действащия регулационен план на 
с.Виница, общ.Първомай от една страна  и земеделски земи от друга  страна, с името  
„Опълченска”. 

Мотиви: Настоящото решение се приема с цел по-добро административното 
обслужване на населението и на основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и докладна вх. 
№ 10-03-5/18.10.2017 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  № 260 

На Общински съвет град Първомай, прието на 30.11.2017 г. по Протокол № 28 

Относно: Продажба чрез публичeн търг на недвижими имоти - частна общинска 
собственост, съставляващи УПИ V – общински от кв.37А и УПИ VІІІ – общински 
от кв.37А по регулационния план на с.Виница, 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 недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва: 

1.1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 580 кв.м., предназначен 
за жилищно строителство,  съставляващ  УПИ V – общински в кв.37А по  
регулационния план на с. Виница, одобрен със заповед № 770/1963 г.,  при граници на 
имота: улица, УПИ ІІІ - общински, УПИ ІV – общински, УПИ VІІ – общински, УПИ VІ 
- общински. За имота е съставен Акт за ЧОС № 579/10.05.2012г., вписан в Службата по 
вписвания Първомай под № 144, том ІІІ от 10.05.2012 г., дв.вх. № 867. 

1.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 2 158,00 лв. /две хиляди сто петдесет и 
осем лева/ без ДДС за описания по т.1.1. общински имот, изготвена от оценител на 
недвижими имоти. 

1.3. Определя начална тръжна цена в размер на 2 158,00 лв. /две хиляди сто 
петдесет и осем лева/ без ДДС. 

2.1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 530 кв.м., предназначен 
за жилищно строителство,  съставляващ  УПИ VІІІ – общински в кв.37А по  
регулационния план на с. Виница, одобрен със заповед № 770/1963 г.,  при граници на 
имота: улица, УПИ VІ - общински, УПИ VІІ – общински, УПИ ІХ – общински, УПИ Х 
– общински. За имота е съставен Акт за ЧОС № 582/15.05.2012г., вписан в Службата по 
вписвания Първомай под № 5, том ІV от 22.05.2012 г., дв.вх. № 954. 

2.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 1 972,00 лв. /хиляда деветстотин 
седемдесет и два лева/ без ДДС за описания по т.2.1 общински имот, изготвена от 
оценител на недвижими имоти. 

2.3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 972,00 лв. /хиляда деветстотин 
седемдесет и два лева/ без ДДС. 

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

ІІІ. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по 
изпълнение на решението. 



Мотиви: настоящето решение се приема във връзка с изявено желание за 
закупуване на общински парцели и с цел изпълнение бюджета 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  № 261 

На Общински съвет град Първомай, прието на 30.11.2017 г. по Протокол № 28 

Относно: Продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска 
собственост, съставляващ УПИ VІІІ – 34 от кв.22 по регулационния план на 
с.Крушево, 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.36. „ Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 950 кв.м. в едно с 
построената в него едноетажна масивна сграда със застроена площ от 18 кв.м., 
предназначен за жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ VІІІ - 34, находящ 
се в кв.22 по регулационния план на с.Крушево, общ.Първомай.”. 

2. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно 
наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 
застроен урегулиран поземлен имот с площ от 950 кв.м. в едно с построената в него 
едноетажна масивна сграда със застроена площ от 18 кв.м., предназначен за жилищно 
строителство, съставляващ парцел /УПИ/ VІІІ - 34, находящ се в кв.22 по 
регулационния план на с.Крушево, общ.Първомай, одобрен със заповед № 60/1986г., 
при граници на имота: улица;  УПИ VІІ – 26; УПИ ХІІ – 33 и УПИ ІХ – 35. За имота е 
съставен Акт за ЧОС № 1614/06.11.2017г., вписан в Службата по вписвания Първомай 
под № 163, том 6 от 07.11.2017г., дв.вх. № 1829. 

3. Одобрява пазарна оценка в размер на 5 378 лв. /пет хиляди триста седемдесет и 
осем лева/ без ДДС за описания по т.2 общински имот, изготвена от оценител на 
недвижими имоти. 

4. Определя начална тръжна цена в размер на 5 378 лв. /пет хиляди триста 
седемдесет и осем лева/ без ДДС. 

5. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, 
придобити от него да се предоставят на кметство Крушево, 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 – 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  № 262 

На Общински съвет град Първомай, прието на 30.11.2017 г. по Протокол № 28 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот 
– частна общинска собственост, в полза на Сдружение с нестопанска цел „Танцов 
клуб Евридика – Първомай”, гр.Първомай. 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна 
администрация, чл.8, ал.9, т.2 и чл.39, ал.4 във връзка с ал.2 от Закона за общинската 
собственост, чл.6, т.2 и чл.54, ал.4 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 Д. „Имоти, върху които Община Първомай има намерение да 
учреди ограничени вещни права  ” с нова точка, а именно: 

 т.12. „Помещение с площ от 67,00 кв.м. /шестдесет и седем квадратни метра/, 
представляващо масивна пристройка към двуетажна масивна сграда „Бивш център за 
работа с деца”, цялата със застроена площ от 256 кв.м. /двеста петдесет и шест 
квадратни метра/, построена в УПИ VІІІ - младежки дом в кв.66 по регулационния план 
на гр.Първомай, обл.Пловдив.”. 

2. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 5 
/пет/ години, върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 
гр.Първомай, ул.”Цар Иван Шишман” №3Г, а именно: Помещение с площ от 67,00 
кв.м. /шестдесет и седем квадратни метра/, представляващо масивна пристройка към 
двуетажна масивна сграда „Бивш център за работа с деца”, цялата със застроена площ 
от 256 кв.м. /двеста петдесет и шест квадратни метра/, построена в УПИ VІІІ - 
младежки дом в кв.66 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, одобрен 
със Заповед № РД-15-666/1994г., при граници на УПИ: УПИ VI - 1131, УПИ VІІ – 1132, 
УПИ ХVІ – търговия, УПИ ХVІІ – жил.застр. и търговия, улица и УПИ IХ - 1130, 
актуван с АОС № 9/20.12.2005г. вписан в Служба по вписванията при РС гр.Първомай 
под № 12, том ХІ, дв.вх. № 3189 от 20.12.2005г., в полза на Сдружение с нестопанска 
цел „Танцов клуб Евридика – Първомай”, гр.Първомай, със седалище и адрес на 
управление: гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, ул.”Възраждане” № 27, 
вписано в регистъра за юридически лица с нестопанска цел с общественополезна 
дейност дейност с Ришение № 5 от 02.01.2014г. по фирмено дело № 179/2013г. по описа 
на Пловдивски окръжен съд, Булстат 176643441, представлявано от Иванка Атанасова 
Димитрова, което да извърши ремонт за своя сметка на описаното помещение. 

3. Всички консумативни разходи, свързани с текущото обслужване и поддръжка 
на имота, както и такса смет са за сметка на ползвателя. 

4. Възлага на Кмета на община Първомай да сключи договор за безвъзмездно 
право на ползване за срок от 5 /пет/ години в полза на Сдружение с нестопанска цел 
„Танцов клуб Евридика – Първомай” гр.Първомай, с Булстат 176643441, върху 
гореописания имот при условията на предходните точки. 



Мотиви: Настоящото решение се приема с цел осъществяване на дейността на 
Сдружение с нестопанска цел „Танцов клуб Евридика – Първомай”, а именно развитие 
и утвърждаване на духовните, здравните и образователни ценности на занимаващите се 
с народните танци и българския фолклор и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за 
местното самоуправление и местна администрация, чл.39, ал.4 във връзка с ал.2 от 
Закона за общинската собственост, чл.54, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество. 

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали – 21 
Гласували:     За – 17 
  Против – няма 
  Въздържали се – 4 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 263 

На Общински съвет град Първомай, прието на 30.11.2017 г. по Протокол № 28 

Относно: Предоставяне за ползване на земи от ОПФ с НТП: полски пътища и 
канали, попадащи в масиви за ползване на землища в гр. Първомай, с. Дълбок 
извор, с.Татарево, с. Крушево, с. Православен, с.Езерово, с.Драгойново, с.Виница, 
с.Бяла река, с.Поройна,  с.Добри дол, с. Караджалово, с.Брягово община Първомай 
по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ. 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и чл. 75б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи, Общински съвет гр. Първомай 

    Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да бъдат предоставени под наем за стопанската 2017/2018г. имоти 
– полски пътища и нефункциониращи напоителни канали, попадащи в масиви за 
ползване на земеделски земи в землищата на община Първомай, на лицата ползващи 
съответните масиви, съгласно писмо № 16-00-3828/30.10.2017г. на Директора на 
областна дирекция „Земеделие” - Пловдив и  заявления  от ползвателите /Приложение 
1/, неразделна част от настоящото решение.  

2. Определя наемната цена за предоставяне  на имоти – полски пътища и 
нефункциониращи напоителни канали в размер на средното рентно плащане за „нива” 
за съответните землища на община Първомай, както следва: Първомай – 27лв./дка, 
с.Дълбок извор – 28лв./дка, с.Татарево – 28лв./дка, с.Крушево – 28лв./дка,  
с.Православен – 32лв./дка, с. Езерово – 12лв./дка, с. Поройна – 29лв., с.Драгойново-
23лв./дка, с. Виница – 17лв./дка, с. Бяла река – 21лв./дка, с. Добри дол – 37лв./дка, 
с.Караджалово – 20лв./дка. и с. Брягово – 26лв./дка. 

3. Възлага на Кмета на община Първомай да предприеме необходимите действия по 
провеждане на процедурите и сключване на договори за наем.  

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 
чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и чл. 75б от ППЗСПЗЗ, с цел комасирано ползване на 
земеделските земи и изпълнение бюджета на общината. 

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  № 264 

На Общински съвет град Първомай, прието на 30.11.2017 г. по Протокол № 28 

Относно: Даване на съгласие за членство и участие на Община Първомай в 
Учредителния Комитет (УК), за създаване на Организация за управление на 
туристически район „Тракия”. 

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 17, ал.3, чл.33, ал.3 от Закона за туризма, Общинският  

съвет – Първомай 

    Р Е Ш И :

1. Дава съгласие Община Първомай да вземе участие в Учредителен комитет за 

създаване на Организация за управление на туристически район „Тракия”. 

2. Определя Ангел Папазов - Кмет на община Първомай за представител на общината в 

Учредителния комитет за създаване на Организация за управление на туристически 

район „Тракия”. 

3. Делегира правомощия на Кмета на Община Първомай да предприеме необходимите 

фактически и законови действия в изпълнение на настоящите решения.

Мотиви: Като член на ОУТР „Тракия”,  Община Първомай ще има възможността по – 

ефективно и мащабно да реализира и рекламира местните инициативи в областта на 

туризма. 

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  № 265 

На Общински съвет град Първомай, прието на 30.11.2017 г. по Протокол № 28 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Първомай по Програма за развитие на 
селските райони за период 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ с проект: „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на 
сградата на Общинска администрация Първомай“. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.6, т.1 във връзка с чл.4, т.6, чл. 17, т.1 и чл. 22, т.1 от 
Наредба №12 от 25.07.2016г.  за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от Програма за развитие на селските райони за период 2014-2020 г.,  
Общинският  съвет – Първомай

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие Община Първомай да кандидатства с проект „Изпълнение на мерки за 
енергийна ефективност на сградата на Общинска администрация Първомай“, по 
подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 – 2020 г. 

2. Дейностите включени в проекта съответстват на Приоритет 1 „Подобряване 
условията и качеството на живот“, Мярка 1.7 „Развитие на енергийната ефективност 
и енергийна сигурност“, Подмярка 1.7.1 „Осигуряване на енергийна ефективност“  
от Общинския план за развитие на Община Първомай 2014-2020г. 

3. Дейностите включени в проекта отговарят на Общинската програма за енергийна 
ефективност на Община Първомай. 

4. Упълномощава Кмета на Община Първомай да предприеме всички необходими 
действия за подготвяне и кандидатстване с проект „Изпълнение на мерки за 
енергийна ефективност на сградата на Общинска администрация Първомай“, по 
мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване 
на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 – 2020г. 



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  № 266 

На Общински съвет град Първомай, прието на 30.11.2017 г. по Протокол № 28 

Относно: Вземане на решение за даване на предварително съгласие за преминаване 
през имоти общинска собственост и одобряване на проект 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, идентичен с УПИ 8-произв. и складова дейност, по плана 
на СТопански двор №2, кв.Дебър, във връзка реализиране на инвестиционно намерение 
за проектиране и изграждане на обект: „Цех за печене, замразяване и съхранение на 
замразени зеленчуци и плодове“. 

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

Р  Е  Ш  И : 

1. Дава съгласие за преминаване през имоти общинска собственост 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 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.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Чл.193, 
ал.4, Чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с 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  № 267 

На Общински съвет град Първомай, прието на 30.11.2017 г. по Протокол № 28 

Относно: Изменение в състава на Наблюдателната комисия по чл.170 ал.2 от 
ЗИНЗС /Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража/ към 
Общински съвет-Първомай, определен с Решение № 41 на ОбС-Първомай от 
29.01.2004 г. по Протокол № 5, изм. и доп. с Решение № 11 на ОбС-Първомай от 
30.11.2007 г. по протокол № 2. 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.170 и 171 от ЗИНЗЗ,  
Общински съвет гр.Първомай  

        Р Е Ш И : 

1. Изменя състава на Наблюдателната комисия към Общински съвет – 
Първомай, определена с Решение № 41 на ОбС-Първомай от 29.01.2004 г. по 
протокол № 5, изм. и доп. с Решение № 11 на ОбС-Първомай от 30.11.2007 г. по 
протокол № 2, както следва: 

Председател:  
Дечко Иванов Петков-Председател на Общински съвет –Първомай; 

Членове:  
1. Валери Велчев – Прокурор при Районна прокуратура – Първомай; 
2. Кольо Грозев Колев – Полицейски инспектор при РУ на МВР гр.Първомай; 
3.Димитър Георгиев Запрянов  - Пробационен инспектор към ОСИН гр.Пловдив; 
4. Запрян Илиев – зам.началник на Затвора гр.Пловдив; 
5. Златко Петков Димитров – Директор на Дирекция „Бюро по труда”-Първомай; 
6. Таня Запрянова Налбантова-Директор на Дирекция „Социално подпомагане” 

– Първомай; 
7. Мария Кьосева – секретар МКБППМН; 
8. Светозар Колев Славчев – общински съветник и председател на ПК по Правни 

въпроси. 

Мотиви: Изменението на състава на комисията се налага на основание чл.170, 
ал.2 от ЗИНЗС. 

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  № 268 

На Общински съвет град Първомай, прието на 30.11.2017 г. по Протокол № 28 

Относно: Разрешение за изработване на проект и одобряване на задание към него 
за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за обект: „Трасе на 
инженерната инфраструктура - подмяна на съществуващи довеждащи 
водопроводи ВС “Първомай – Градина“. 

.
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, при условията на Чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, Общински съвет – 
гр.Първомай  

       Р  Е  Ш  И  : 

1. Разрешава изработване на Подробен устройствен план ПУП – ПП /Парцеларен 
план/ за обект: „Трасе на инженерната инфраструктура - подмяна на съществуващи 
довеждащи водопроводи ВС “Първомай – Градина““, в землището на  гр.Първомай с 
ЕКАТТЕ: 59080 и с.Бяла река с ЕКАТТЕ: 07675, общ.Първомай,  обл.Пловдив 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план ПУП – ПП 
/Парцеларен план/ за обект: „Трасе на инженерната инфраструктура - подмяна на 
съществуващи довеждащи водопроводи ВС “Първомай – Градина““, в землището на  
гр.Първомай с ЕКАТТЕ: 59080 и с.Бяла река с ЕКАТТЕ: 07675, общ.Първомай,  
обл.Пловдив 

Мотиви: Настоящото решение се приема в съответствие с Договор №РД-02-29-
71/31.03.2016г. между МРРБ и Обединение „Тракийска вода 2015“, за изпълнение на 
Регионални прединвестиционни проучвания за „ВиК“ ЕООД гр.Пловдив, във връзка с 
необходимостта от подмяна на съществуващи довеждащи водопроводи ВС “Първомай 
– Градина, в землищата на гр.Първомай, и с.Бяла река, 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, при 
условията на Чл.134, ал.1, т.2 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  № 269 

На Общински съвет град Първомай, прието на 30.11.2017 г. по Протокол № 28 

Относно: 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 Калинка Петева Тонева, родена през 
1972 г., от с.Караджалово, в размер на 2 000 лв. Заявление вх. № 53-0-269/20.11.2017 г. 

2. За изпълнението на предписание на Регионална здравна инспекция Пловдив 
отпуска 1 600 лв. за извършване на кръвни изследвания за хепатит на контактните деца 
и ученици от ДГ „Първи юни” с.Градина и ОУ „Христо Ботев” с.Градина. 

3. 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 


