ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ
Р Е Ш Е Н И Е № 338
на Общински съвет град Първомай, прието на 13.07.2018 г. по протокол № 36
Относно: Отчет за дейността на Общинския съвет в град Първомай и неговите
комисии за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 година.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, Общински съвет град Първомай
РЕШИ:
Приема отчет за дейността на Общинския съвет в град Първомай и неговите
комисии за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 година.

Мотиви: В изпълнение на разпоредбата на чл.27, ал.6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация за изготвяне и внасяне за разглеждане на
отчет за дейността на Общинския съвет в град Първомай и неговите комисии.

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

ДЕЧКО ПЕТКОВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ
Р Е Ш Е Н И Е № 339
на Общински съвет град Първомай, прието на 13.07.2018 г. по протокол № 36
ОТНОСНО: Подновяване на договор за управление на Управителя на
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – ПЪРВОМАЙ” ЕООД

На основание чл.21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА и чл.43, ал.1 и
чл. 45,ал. 1 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество включено в
общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, Общинския съвет
гр.Първомай
Р Е Ш И:
1. Договорът за управление на д-р Румяна Бойлова – управител на
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – ПЪРВОМАЙ” ЕООД да бъде подновен за нов
тригодишен срок, считано от 27.07.2018 г.
2. Възлага на кмета на Община Първомай да сключи договор за управление на
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – ПЪРВОМАЙ” ЕООД с д-р Румяна Бойлова.

Мотиви: Поради изтичане срока на договора за управление на „МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР І – ПЪРВОМАЙ” ЕООД и предвид добрите резултати по изпълнението му, е
необходимо Общинският съвет да предприеме действия за подновяването му.

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 № 340
на Общински съвет град Първомай, прието на 13.07.2018 г. по протокол № 36
ОТНОСНО: Даване на съгласие за сключване на предварителен договор за
промяна границите между улица “Капитан Райчо“ с о.т. 130 и 127 и парцел /УПИ/
II – жилищно строителство и търговия от кв.161 по кадастралния и регулационен
план на гр.Първомай, обл.Пловдив, по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и чл.56 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет гр.Първомай
РЕШИ:
І. Приема пазарна оценка за общинско място, представляващо обособена част от
улично пространство с площ от 65 кв.м., обозначено между точки А, В, С, Д и Е,
колорирано със зелен цвят на скица-предложение, с цел присъединяването му към
парцел /УПИ/ II – жилищно строителство и търговия от кв.161, по регулационния план
на гр..Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № РД-15-666 от 1994г., в размер
на 552,50 лв. (петстотин петдесет и два лева и петдесет стотинки) без ДДС,
изготвена от независим оценител.
ІІ. Дава съгласие за сключване на предварителен договор между Община
Първомай и Атанаска ………… Маринова с ЕГН ……………., собственик на УПИ II –
жилищно строителство и търговия, кв.161 по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив във
връзка с постигнато съгласие за прехвърляне на обособена част от улично пространство
с площ от 65.00 кв.м., обозначена между точки А, В, С, Д и Е, колорирана със зелен
цвят на скица-предложение, неразделна част от настоящото решение, по пазарна цена,
определена от независим оценител, в размер на 552,50 лв. (петстотин петдесет и два
лева и петдесет стотинки) без ДДС, а именно:

ПРОЕКТ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР
за промяна на граници на урегулирани поземлени имоти

Днес, …………….. 2018г. / .….…………………..……..................................... две
хиляди и осемнадесета година/ в гр. Първомай, обл.Пловдив на основание чл.15, ал.3 и
ал.5, чл.56 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № …………… на Общински съвет
гр.Първомай, прието на ………………..г., се сключи настоящият договор между:

1. ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ със седалище и адрес на управление: гр. Първомай,
обл.Пловдив, общ. Първомай, ул.”Братя Миладинови-юг” № 50 с БУЛСТАТ
………………., представлявана от кмета - Ангел Атанасов Папазов, от една страна и
2. АТАНАСКА …………… МАРИНОВА с ЕГН ……………., притежаваща л.к.
№ ……………, издадена на …………. г. от МВР-…………., с постоянен адрес:
……………………………., от друга страна, за следното:
Чл.1 Страните по този договор се споразумяват да се промени границата между
парцел /УПИ/ II – жилищно строителство и търговия от кв.161 по регулационния план
на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив собственост на Атанаска ……….
Маринова и част от съществуваща ул.”Капитан Райчо” с осови точки 130 и 127 между
квартали 23 и 161 по кадастралния и регулационен план на гр.Първомай, обл.Пловдив,
собственост на Община Първомай, след влизане в сила на заповедта за одобряване на
плана за регулация по реда на чл.15, ал.6 от ЗУТ, съгласно скица предложение изх.№
624 от 03.07.2018г.
Чл.2 (1) Страните по този договор се споразумяват, че след влизане в сила на
плана по чл.1 ще сключат окончателен договор за промяната на границата, като
Атанаска ………… Маринова купува от община Първомай общинско място,
представляващо обособена част от улично пространство с площ от 65 кв.м., обозначено
между точки А, В, С, Д и Е, колорирано със зелен цвят на скица-предложение, с цел
присъединяването му към парцел /УПИ/ II - жилищно строителство и търговия от
кв.161 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен
със заповед № РД-15-666 от 1994г., за сумата от 552,50 лв. (петстотин петдесет и два
лева и петдесет стотинки) без ДДС, изготвена от лицензиран оценител и одобрена от
Общински съвет гр.Първомай.
Недвижимият имот, предмет на настоящия предварителен договор е графично
изобразен в приложената скица с изх.№ 624 от 03.07.2018г., представляваща неразделна
част от него.
Чл.3 В едномесечен срок от подписване на настоящия договор Атанаска …………
Маринова следва да заплати на Община Първомай сумата по чл.2, както и всички
дължими данъци и такси по сделката, както следва:
- пазарната цена на имота в размер на ………………………. без ДДС, да се
заплати изцяло в български лева по сметка на Община Първомай;
- 20 % ДДС върху стойността на имота, съгласно чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС в
размер на ……………………………., вносими по сметка на община Първомай;
- 2,5% данък за придобиване на имущество, начислен върху цената на
придобитото имущество, съгласно чл.33, ал.1 във връзка с чл.35, ал.2 от Наредбата за
определяне размера на местните данъци в Община Първомай, в размер на

………………………………….. с включен ДДС, вносими по сметка на Община
Първомай.
Чл.4 В случай, че изменението на ПУП - ПР не влезе в сила шест месеца след
сключване на настоящия договор, се извършва нова оценка, въз основа на която се
сключва окончателният договор.
Чл.5 Окончателният договор за прехвърляне на собствеността върху
недвижимия имот, описан в чл.2 ще се сключи не по-късно от един месец от влизане в
сила на заповедта за изменение на ПУП - ПР.
Чл.6 Настоящият договор е предварителен по смисъла на чл. 19 от ЗЗД, като
всяка от страните може да поиска сключване на окончателен договор при изпълнение
на всички горепосочени условия.
Чл.7 Разноските, данъците и таксите, които възникнат във връзка с този или
окончателния договор са за сметка на Атанаска ………… Маринова.
Чл.8 В случай, че сумите по чл.3 от настоящия договор, не бъдат внесени в
указания едномесечен срок, и не се представи документ за извършеното плащане,
настоящият предварителен договор се счита за прекратен и не могат да се черпят права
от него и да се иска сключване на окончателен договор.

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ :
ЗА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ: ………………………….
ЗА АТАНАСКА ………….. МАРИНОВА:

…………………………………

ІІІ. На основание чл.131, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет гр.Първомай дава
съгласие да се изработи ПУП-План регулация за промяна на границите на УПИ II –
жилищно строителство и търговия от кв.161 и част от съществуваща ул.”Капитан
Райчо” с осови точки 130 и 127 между квартали 23 и 161 по кадастралния и
регулационен план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив
ІV. Възлага на кмета на Община Първомай да сключи предварителен договор и
изпълни законовите процедури по настоящото решение.”
Мотиви: Предвид необходимостта от привеждане в съответствие на действителното
състояние на участъка от съществуваща ул.”Капитан Райчо” с осови точки 130 и 127
между квартали 23 и 161 по кадастралния и регулационен план на гр.Първомай,
общ.Първомай и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.3 и ал.5, чл.131, ал.1
от ЗУТ и чл.56 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 № 341
на Общински съвет град Първомай, прието на 13.07.2018 г. по протокол № 36
ОТНОСНО: Доброволно прилагане на влязъл в сила, неприложен
дворищнорегулационен план от 1980 г., по отношение на УПИ ІV – 408 и УПИ V –
408 от кв.47 по регулационния план на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив,
по реда на § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна
администрация, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ, чл.34, ал.4 и чл.41, ал.2 от Закона за
общинската собственост във връзка с чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай
РЕШИ:
1. Дава съгласие да се приложи доброволно влезлия в сила план за регулация
одобрен със заповед № 329 от 1980 г. по отношение на следните парцели:
1.1. Парцел /УПИ/ ІV – 408, целият с площ от 950 кв.м. с неприложена улична
регулация от кв.47 по регулациония план на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив,
като Община Първомай прехвърли с договор по пазарни цени на Николай ……….
Герасимов с ЕГН …………. и Царимира ………… Герасимова с ЕГН …………….,
правото на собственост върху общински имот с площ от 35 кв.м., който съгласно
действащия план за регулация на с.Татарево, общ.Първомай, се придава към парцел
/УПИ/ ІV – 408 от кв.47, при граници на общинския имот: улица, УПИ V – 408, ПИ №
408 и УПИ ІІІ - 409.
1.2. Парцел /УПИ/ V – 408, целият с площ от 1 515 кв.м. с неприложена улична
регулация от кв.47 по регулациония план на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив,
като Община Първомай прехвърли с договор по пазарни цени на Николай
………….. Герасимов с ЕГН ………….. и Царимира ………….. Герасимова с ЕГН
………….., правото на собственост върху общински имот с площ от 160 кв.м., който
съгласно действащия план за регулация на с.Татарево, общ.Първомай, се придава към
парцел /УПИ/ V – 408 от кв.47, при граници на общинския имот: улица, УПИ VІІ – 404,
ПИ № 408 и УПИ ІV - 408.
2. Одобрява пазарни оценки за описаните по т.1 общински имоти, изготвени от
лицензиран оценител, както следва
2.1. За общински имот с площ от 35 кв.м., който съгласно действащия план за
регулация на с.Татарево, общ.Първомай, се придава към парцел /УПИ/ ІV – 408 от
кв.47, пазарна оценка в размер на 175 лв. (сто седемдесет и пет лева) без ДДС или
210,00 лв. (двеста и десет лева) с вкл. ДДС.

2.2. За общински имот с площ от 160 кв.м., който съгласно действащия план за
регулация на с.Татарево, общ.Първомай, се придава към парцел /УПИ/ V – 408 от кв.47,
пазарна оценка в размер на 800,00 лв. (осемстотин лева) без ДДС или 960,00 лв.
(деветстотин и шестдесет лева) с вкл. ДДС.
3. Определя продажна цена на описания по т.1 общински имоти, както следва:
3.1. За общински имот с площ от 35 кв.м., който съгласно действащия план за
регулация на с.Татарево, общ.Първомай, се придава към парцел /УПИ/ ІV – 408 от
кв.47, продажна цена в размер на 175 лв. (сто седемдесет и пет лева) без ДДС или
210,00 лв. (двеста и десет лева) с вкл. ДДС.
3.2. За общински имот с площ от 160 кв.м., който съгласно действащия план за
регулация на с.Татарево, общ.Първомай, се придава към парцел /УПИ/ V – 408 от кв.47,
продажна цена в размер на 800,00 лв. (осемстотин лева) без ДДС или 960,00 лв.
(деветстотин и шестдесет лева) с вкл. ДДС.
Продажните цени по т.3.1. и т.3.2. следва да се заплатят от Николай …………
Герасимов с ЕГН …………. и Царимира ………… Герасимова с ЕГН …………..,
като всички данъци и такси по сделката, са за тяхна сметка.
4. Възлага на кмета на Община Първомай да изготви заповед и сключи договори
на основание §. 8, ал.3 от от ПР на ЗУТ при условията на горните точки.

Мотиви: Във връзка с подадено заявление вх. № 94-00-706/15.05.2018 г. и изявено
желание за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация от 1980г., по
отношение на УПИ ІV – 408 и УПИ V – 408 от кв.47 по регулационния план на
с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив.

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 № 342
на Общински съвет град Първомай, прието на 13.07.2018 г. по протокол № 36
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж и сервитути върху имоти общинска
собственост в полза на „ЕСО” ЕАД гр.София за изграждане на обект „Нова ВЛ 400
kV п/ст „Пловдив” – п/ст „Марица изток”.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна
администрация, чл.37, ал.4, т.4 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във
връзка с чл.62, ал.2 и ал.6 и чл.64, ал.1, ал.4 и ал.10 от Закона за енергетиката,
Общински съвет гр.Първомай,
Р Е Ш И:
І. Учредява възмездно и безсрочно право на строеж за изграждане на 4 /четири/
броя стъпки за ел.стълбове от трасето на електропровод „Нова ВЛ 400 kv п/ст
„Пловдив” – п/ст „Марица изток”, съгласно предвижданията на влязъл в сила Подробен
устройствен план - парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-15-35/11.04.2017г.
на заместник-министъра на МРРБ, в полза на „Електроенергиен системен оператор”
ЕАД, гр.София с ЕИК 175201304, върху следните имоти общинска собственост:
1. За изграждане на стъпка на стълб № 93 с площ 0,063 дка. върху поземлен имот
800978, целият с площ от 8.615 дка., категория на земята при неполивни условия –
четвърта, начин на трайно ползване – пасище, мера, в местността „Землище кв. Дебър”,
в землището на гр. Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, актуван с Акт за ПОС №
263/10.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията гр.Първомай, под №124, том 4,
дв.вх. 1079/18.06.2016 г.
2. За изграждане на стъпка на стълб № 98 с площ 0,068 дка. върху поземлен
имот № 800616, целият с площ от 51.989 дка., категория на земята при неполивни
условия – девета и четвърта, начин на трайно ползване – пасище, мера, в местността
„Землище кв. Дебър”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив,
актуван с Акт за ПОС № 437/25.06.2018 г., вписан в Служба по вписванията
гр.Първомай, под №13, том 4, дв.вх. 969/25.06.2018 г.
3. За изграждане на стъпка на стълб № 110 с площ 0,075 дка. върху поземлен
имот № 000066, целият с площ от 97.950 дка., категория на земята при неполивни
условия – шеста и трета, начин на трайно ползване – пасище, мера, в местността
„Кайначетата”, в землището на с. Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив, актуван с
Акт за ПОС № 438/25.06.2018 г., вписан в Служба по вписванията гр.Първомай, под
№15, том 4, дв.вх. 971/25.06.2018 г.
4. За изграждане на стъпка на стълб № 111 с площ 0,063 дка. върху поземлен
имот № 104007, целият с площ от 10.000 дка., категория на земята при неполивни

условия – пета и четвърта, начин на трайно ползване – пасище, мера, в местността
„Корията/Дранака”, в землището на с. Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив, актуван
с Акт за ПОС № 439/25.06.2018 г., вписан в Служба по вписванията гр.Първомай, под
№14, том 4, дв.вх. 970/25.06.2018 г.
ІІ. Одобрява пазарните цени на правото на строеж за изграждане на 4 /четири/
броя стъпки за ел.стълбове от трасето на електропровод „Нова ВЛ 400 kV п/ст
„Пловдив” – п/ст „Марица изток”, изготвени от независим оценител, както следва:
1. Право на строеж с площ 0,063 дка. за стъпка на стълб № 93 върху поземлен
имот 800978, целият с площ от 8.615 дка., в землището на гр.Първомай, общ.Първомай,
обл.Пловдив, в размер на 810 лв. /осемстотин и десет лева/.
2. Право на строеж с площ 0,068 дка. за стъпка на стълб № 98 върху поземлен
имот № 800616, целият с площ от 51.989 дка., местност „Землище кв.Дебър”, в
землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, в размер на 862 лв.
/осемстотин шестдесет и два лева/.
3. Право на строеж с площ 0,075 дка. за стъпка на стълб № 110 върху поземлен
имот № 000066, целият с площ от 97.950 дка., местност „Кайначетата”, в землището на
с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив, в размер на 855 лв. /осемстотин петдесет и
пет лева/.
4. Право на строеж с площ 0,063 дка. за стъпка на стълб № 111 върху поземлен
имот № 104007, целият с площ от 10.000 дка., местност „Корията/Дранака”, в
землището на с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив, в размер на 736 лв.
/седемстотин тридесет и шест лева/.
ІІІ. Учредява възмездно и безсрочно сервитути върху имоти общинска
собственост за трасето на електропровод „Нова ВЛ 400 kV п/ст „Пловдив” – п/ст
„Марица изток”, възникнали съгласно предвижданията на влязъл в сила Подробен
устройствен план - парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-15-35/11.04.2017г.
на заместник-министъра на МРРБ, в полза на „Електроенергиен системен оператор”
ЕАД, гр.София с ЕИК 175201304, както следва:
1. Сервитут с площ 820 кв.м. върху поземлен имот 800978, целият с площ от
8.615 дка., категория на земята при неполивни условия – четвърта, начин на трайно
ползване – пасище, мера, в местността „Землище кв.Дебър”, в землището на
гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, актуван с Акт за ПОС № 263/10.06.2016 г.,
вписан в Служба по вписванията гр.Първомай, под №124, том 4, дв.вх. 1079/18.06.2016
г.
2. Сервитут с площ 2 409 кв.м. върху поземлен имот № 800616, целият с площ
от 51.989 дка., категория на земята при неполивни условия – девета и четвърта, начин
на трайно ползване – пасище, мера, в местността „Землище кв.Дебър”, в землището на
гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, актуван с Акт за ПОС № 437/25.06.2018 г.,
вписан в Служба по вписванията гр.Първомай, под №13, том 4, дв.вх. 969/25.06.2018 г.

3. Сервитут с площ 540 кв.м. върху поземлен имот № 000066, целият с площ от
97.950 дка., категория на земята при неполивни условия – шеста и трета, начин на
трайно ползване – пасище, мера, в местността „Кайначетата”, в землището на с.Бяла
река, общ.Първомай, обл.Пловдив, актуван с Акт за ПОС № 438/25.06.2018 г., вписан в
Служба по вписванията гр.Първомай, под №15, том 4, дв.вх. 971/25.06.2018 г.
4. Сервитут с площ 2 656 кв.м. върху поземлен имот № 104007, целият с площ от
10.000 дка., категория на земята при неполивни условия – пета и четвърта, начин на
трайно ползване – пасище, мера, в местността „Корията/Дранака”, в землището на
с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив, актуван с Акт за ПОС № 439/25.06.2018 г.,
вписан в Служба по вписванията гр.Първомай, под №14, том 4, дв.вх. 970/25.06.2018 г.
ІV. Одобрява размера на обезщетенията за сервитутите върху имотите
общинска собственост, възникнали съгласно предвижданията на влязъл в сила
Подробен устройствен план - парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-1535/11.04.2017г. на заместник-министъра на МРРБ за обект електропровод „Нова ВЛ 400
kV п/ст „Пловдив” – п/ст „Марица изток”, определени по реда на чл.210, ал.1-4 от
Закона за устройство на територията, съгласно влезли в сила оценки, изготвени от
независими оценители, както следва:
1. За сервитут с площ 820 кв.м. върху поземлен имот 800978, целият с площ от
8.615 дка., категория на земята при неполивни условия – четвърта, начин на трайно
ползване – пасище, мера, в местността „Землище кв. Дебър”, в землището на гр.
Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, актуван с Акт за ПОС № 263/10.06.2016 г.,
вписан в Служба по вписванията гр.Първомай, под №124, том 4, дв.вх. 1079/18.06.2016
г., обезщетение в размер на 494 лв. /четиристотин деветдесет и четири лева/.
2. За сервитут с площ 2 409 кв.м. върху поземлен имот № 800616, целият с площ
от 51.989 дка., категория на земята при неполивни условия – девета и четвърта, начин
на трайно ползване – пасище, мера, в местността „Землище кв. Дебър”, в землището на
гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, актуван с Акт за ПОС № 437/25.06.2018 г.,
вписан в Служба по вписванията гр.Първомай, под №13, том 4, дв.вх. 969/25.06.2018 г.,
обезщетение в размер на 1 377 лв. /хиляда триста седемдесет и седем лева/.
3. За сервитут с площ 540 кв.м. върху поземлен имот № 000066, целият с площ
от 97.950 дка., категория на земята при неполивни условия – шеста и трета, начин на
трайно ползване – пасище, мера, в местността „Кайначетата”, в землището на с. Бяла
река, общ.Първомай, обл.Пловдив, актуван с Акт за ПОС № 438/25.06.2018 г., вписан в
Служба по вписванията гр.Първомай, под №15, том 4, дв.вх. 971/25.06.2018 г.,
обезщетение в размер на 318 лв. /триста и осемнадесет лева/.
4. За сервитут с площ 2 656 кв.м. върху поземлен имот № 104007, целият с площ
от 10.000 дка., категория на земята при неполивни условия – пета и четвърта, начин на
трайно ползване – пасище, мера, в местността „Корията/Дранака”, в землището на с.
Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив, актуван с Акт за ПОС № 439/25.06.2018 г.,

вписан в Служба по вписванията гр.Първомай, под №14, том 4, дв.вх. 970/25.06.2018 г.,
обезщетение в размер на 1546 лв. /хиляда петстотин четиридесет и шест лева/.
V. Възлага на Кмета на община Първомай да издаде заповед и да сключи
договор за учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж и сервитути в полза
на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, гр.София с ЕИК 175201304

Мотиви: Реализиране на национален обект: Електропровод „Нова ВЛ 400 kV п/ст
„Пловдив” – п/ст „Марица изток”, съгласно предвижданията на влязъл в сила Подробен
устройствен план - парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-15-35/11.04.2017г.
на заместник-министъра на МРРБ.

Общ брой общински съветници – 21
Присъствали: 20
Гласували: За – 13
Против – няма
Въздържали се – 7

ДЕЧКО ПЕТКОВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ
Р Е Ш Е Н И Е № 343
на Общински съвет град Първомай, прието на 13.07.2018 г. по протокол № 36
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 ШИ :
1. Отпуска еднократна финансова помощ на:
 Йордан ……….. Личев, роден през 1940 г., от с.Дълбок извор, в размер на 200
лв. Заявление вх. № 53-0-184/12.07.2018 г.
2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на приетото от
Общински съвет решение.

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

ДЕЧКО ПЕТКОВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

