
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 355 

на Общински съвет град Първомай, прието на 31.10.2018 г. по протокол № 39 

Относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – 

Първомай с мандат 2019 г. – 2023 г., определяне на правила за нейното провеждане и 

създаване на комисия за провеждане на процедурата по избора. 

На основание чл.21, ал.1, т.1 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт и чл.8, ал.1 от Наредба № 7/28.09.2017 

г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет, Общински съвет гр. Първомай  

        Р Е Ш И: 

1. Общински съвет Първомай открива процедура за определяне на 20 /двадесет/ броя 
съдебни заседатели за Районен съд – Първомай с мандат 2019 г. – 2023 г. 
2. Определя следните условия, ред и правила за нейното провеждане: 

2.1. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, 
който: 
   - е на възраст от 21 до 68 години; 
   - има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за 
който кандидатства; 
   - има завършено най-малко средно образование; 
   - не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; 
   - не страда от психически заболявания. 
2.2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което: 
   - е съдебен заседател в друг съд; 
   - е общински съветник от съдебния район, за който е избран; 
   - участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с 
политически цели; 
    - работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи 
или в други органи за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е 
избран. 
2.3. Утвърждава образци на документи, както следва: 

    - заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение 1/; 

    - декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ /Приложение 2/; 
         - декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ /Приложение 3/. 

2.4. В срок от 05.11.2018 г. до 21.11.2018 г. /вкл./ кандидатите за съдебни заседатели 
подават в деловодството на Общински съвет Първомай - стая  № 205 в сградата на 
Общинска администрация Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг“ № 50, всеки работен 
ден от 8.00 часа до 17.00 часа заявление /Приложение 1/ от настоящото решение, към 
което прилагат следните документи: 

      - подробна автобиография, подписана от кандидата; 
      - нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; 
      - медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; 
      - данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за 
препоръки; 
      - мотивационно писмо; 



        - писмено съгласие; 
        - декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ /Приложение 2/; 
        - документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на 
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени 
преди 16 юли 1973 г.  

             - декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ /Приложение 3/. 

3. Общински съвет Първомай избира комисия за провеждане на процедура за избор на 

съдебни заседатели в състав: 

  - Димчо Атанасов Велев  - общински съветник 

- Янко Диков Диков   - общински съветник 

  - Светозар Колев Славчев  - общински съветник 

  - Мурат Ахмед Али - общински съветник 

  - Иванка Димитрова Петкова  - общински съветник 

4. Общински съвет Първомай възлага на комисията следните задачи: 

4.1. Да извърши проверка на документите на кандидатите, подали заявления за съдебни 

заседатели за Районен съд - Първомай и изготви списък на допуснатите кандидати. 

4.2. Да установи обстоятелството по чл.67, ал.1, т.4 от Закона за съдебната власт. 

4.3. Да публикува на интернет страницата на Община Първомай /раздел Общински 

съвет/, най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл.68а от Закона за 

съдебната власт, списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните 

автобиографии, мотивационни писма и препоръки, и документи по чл.68, ал.3, т.9 от 

същия закон. Най-малко 10 но сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са 

с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности. 

4.4. Да проведе, в свое открито заседание, изслушване на кандидатите, при спазване 

изискванията на чл.68а, ал.1-3 от Закона за съдебната власт и състави доклад за 

протичането му, както и протокол от изслушването, които да публикува на интернет 

страницата на Община Първомай /раздел Общински съвет/. 

4.5. Да предостави на Общински съвет Първомай в седем дневен срок преди 

гласуването протокола от изслушването и доклада от провеждането му. 

5. Общински съвет Първомай в публично заседание с мнозинство, повече от 

половината от присъстващите членове определят кандидатите за съдебни заседатели, 

които предлагат за избиране от Общите събрания на Окръжните и Апелативните 

съдилища. 

6. Откриването на процедурата за определяне на съдебни заседатели и правилата за 

нейното провеждане се обявяват на интернет страницата на Община Първомай /раздел 

Общински съвет/, в електронните медии и на информационното табло на входа на 

сградата на Общинска администрация Първомай. 



Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.1 и т.23 от 

ЗМСМА, във вр. с чл.68, ал.1 от ЗСВ, във вр. с чл.8, ал.1 от Наредба № 7/28.09.2017 г. 

за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет и във вр. с писмо на Окръжен съд – 

Пловдив изх. № 13065/28.06.2018 г. за откриване на процедура по избор на съдебни 

заседатели. 

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  № 356 

на Общински съвет град Първомай, прието на 31.10.2018 г. по протокол № 39 

Относно: Приемане на уточнения годишен план на бюджет 2017 година; 

        Приемане на отчета за изпълнение на бюджета за 2017 година; 

        Приемане на отчета за изпълнение на сметките за средства от ЕС за 2017       

година; 

        Приемане уточнения годишен план и отчета  на инвестиционна 

програма и текущи ремонти за 2017 г.; 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т. 10, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 140 ал.1 от Закона за 

публичните финанси и чл. 48 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Първомай, 

Общински съвет град Първомай 

   Р Е Ш И : 

1. Приема уточнения годишен план на бюджета за 2017 г. по прихода и разхода по 
функции и дейности, както следва :  

1.1. По прихода –  17 089 838 лв. /съгласно Приложение № 1/; 

1.2. По разхода –   17 089 838  лв. /съгласно Приложение № 2/ . 

2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2017 г., както следва: 

2.1. По прихода –  17 424 814 лв. /съгласно Приложение № 1/; 

2.2. По разхода –   17 402 326 лв. /съгласно Приложение № 2/. 

3.Приема уточнения годишен план на инвестиционна програма в размер на 2 966 246
лева и на текущите  ремонти  в размер на 247 868 лева. /съгласно Приложение № 3/. 

4.Приема отчета на инвестиционна програма в размер на 2 542 489 лева и на текущите  
ремонти в размер на 197 970 лева. /съгласно Приложение № 3/. 

5.Приема отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз  за 2017 г. 
/съгласно Приложения № 4 /. 



Мотиви:  В изпълнение на чл.21, ал.1, т. 6 и т. 10, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 140 ал. 1 от Закона 

за публичните финанси за отчитане на касовото изпълнение на бюджета на Община 

Първомай за 2017 година и чл. 48 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Първомай. 

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 21 
Гласували:     За – 11 

Против – 1 
Въздържали се – 9 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 357 

на Общински съвет град Първомай, прието на 31.10.2018 г. по протокол № 39 

Относно: Приемане годишен отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2017 г. и 

дълга на лицата по чл. 8а от закона за общинския дълг. 

На основание чл.21 ал.1 т. 10  от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

и чл.9 от Закона за общинския дълг, Общински съвет град Първомай  

     Р Е Ш И : 

1. Приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Първомай за 2017 
година и дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг, съгласно приложение 
№ 1  / по образец на Министерство на финансите  Приложение № 17 /. 

Мотиви:  В изпълнение на чл.21, ал.1, т. 10 и чл.9 от Закона за общинския дълг. 

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 21 
Гласували:      За – 12 

Против – 1 
Въздържали се – 8 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 358 

на Общински съвет град Първомай, прието на 31.10.2018 г. по протокол № 39 

Относно: Изменение на бюджета на Община Първомай за 2018 година. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от  Закона за местното 

самоуправление и местната администрация; чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл. 41 

от Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности 

за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет на община Първомай, Общински съвет град Първомай 

Р Е Ш И: 

1. Изменя решение № 282 от 31.01.2018 година на Общински съвет Първомай, 
както следва: 

    1.1.Увеличава общата стойност по прихода на бюджета на община Първомай за  2018 г. 

от 16 201 241 лева на 16 393 241 лева т.е. с 192 000 лева съгласно Приложение № 1  в т. ч.:  

      - данък върху превозните средства от 690 000 лева на 730 000 лева; 

      - приходи от наеми на имущество от 85 000 лева на 97 000 лева; 

      - приходи от продажба на земя от 285 000 лева на 425 000 лева; 

   1.2.Преразпределя разходите за текущи  издръжки и инвестиции в размер на 192 000 

лева съгласно Приложение № 2;    

     1.3.Увеличава  капиталовите  разходи по инвестиционна програма 2018 г. с 87 585 лева 

и текущите ремонти в размер на  56 575 лева съгласно Приложение № 3;    

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал.1 т.6 във връзка с чл. 27 ал. 4 

и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 124 от Закона за 

публичните финанси и чл. 41 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната 

прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение 

и отчитане на общинския бюджет на община Първомай. Изменението на бюджета се налага във 

връзка с постъпили допълнителни средства от продажба на земя, анализ и изпълнение на 

приходите към 31.08.2018 г., както и преразпределение на средствата за капиталови разходи, 

текущи ремонти и издръжки.   

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 21 
Гласували:      За – 12 

Против – няма 
Въздържали се – 9 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 359 

на Общински съвет град Първомай, прието на 31.10.2018 г. по протокол № 39 

Относно: Удължаване срока на Договор за наем на общински недвижими имоти –  

частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, находящи се в 

землището на с.Градина, 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.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 Договор за наем на общински имоти с изх. № 

640/18.12.2013г., вписан в Служба по вписвания Първомай под № 151, том 3 от 

19.12.2013г., дв.вх.№ 3014, за наем на недвижими имоти – частна общинска 

собственост, представляващи земеделски земи, находящи се в землището на с.Градина, 

общ.Първомай, обл.Пловдив, сключен между Община Първомай и „ТЕРА - 57” ЕООД 

със седалище и адрес на управление:  гр.Първомай, обл.Пловдив, ул.”Васил Друмев” № 

7, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 115079086, 

представлявано от управителя Георги Янчев Янчев, да бъде удължен с 5 /пет/ години, 

считано от 19.12.2018г., както следва: 

1. Поземлен имот с № 004303, с площ 4,532, начин на трайно ползване – нива, 

четвърта категория, находящ се в местността „Райково дере, чешм.”; 

2. Поземлен имот с № 005207, с площ 1,291 дка, начин на трайно ползване – 

нива, четвърта категория, находящ се в местността „Бейкър вети лозя”;  

3. Поземлен имот с № 015180, с площ 1,662 дка, начин на трайно ползване – 

нива, пета категория, находящ се в местността „Узунджа”;

4. Поземлен имот с имот № 015342, с лощ 2,729 дка, начин на трайно ползване 

– нива, пета категория, находящ се в местността „Узунджа”; 

5. Поземлен имот с № 015350, с площ 4,267 дка, начин на трайно ползване – 

нива, пета категория, находящ се в местността „Узунджа”; 

6. Поземлен имот с № 017177, с площ 1,469 дка, начин на трайно ползване – 

нива, четвърта категория, находящ се в местността „Върбенака”; 

7. Поземлен имот с № 035175, с площ 3,137 дка, начин на трайно ползване – 

нива, пета категория, находящ се в местността „Чакърови ниви”; 



8. Поземлен имот с № 038001, с площ 11,042 дка, начин на трайно ползване – 

нива, пета категория, находящ се в местността „Крушевски крушак";

9. Поземлен имот с № 039014, с площ 4,096 дка, начин на трайно ползване – 

нива, четвърта категория, находящ се в местността „Дикме алан”; 

10. Поземлен имот с № 039142, с площ 1,060 дка, начин на трайно ползване – 

нива, четвърта категория, находящ се в местността „Белия бряг”;

11. Поземлен имот с № 039147, с площ 2,100 дка, начин на трайно ползване – 

нива, четвърта категория, находящ се в местността „Белия бряг”. 

ІІ. Упълномощава Кмета на Община Първомай да сключи допълнително 

споразумение за удължаване срока на Договор за наем на общински имоти с изх. № 

640/18.12.2013г., вписан в Служба по вписвания Първомай под № 151, том 3 от 

19.12.2013г., дв.вх.№ 3014.   

Мотиви: на основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, §78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и 

във връзка с заявление  вх. № 53-00-340/29.08.2018г.

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  № 360 

на Общински съвет град Първомай, прието на 31.10.2018 г. по протокол № 39 

Относно: Продажба чрез публичeн търг на недвижими имоти - частна общинска 

собственост, съставляващи УПИ ІІІ – общински от кв.37А   и УПИ VІІІ – 

общински от кв.37Б и 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 610 кв.м., предназначен 

за жилищно строителство,  съставляващ  УПИ ІІІ – общински в кв.37А по  

регулационния план на с. Виница. одобрен със заповед № 770/1963 г.,  при граници на 

имота: улица, УПИ І - общински, УПИ ІІ – общински, УПИ ІV – общински и УПИ V – 

общински. За имота е съставен Акт за ЧОС № 577/09.05.2012г., вписан в Службата по 

вписвания Първомай под № 142, том ІІІ от 10.05.2012 г., дв.вх. № 865. 

1.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 2 349,00 лв. /две хиляди триста 

четиридесет и девет 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 2 349,00 лв. /две хиляди триста 

четиридесет и девет лева/ без ДДС.

2.1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 435 кв.м., предназначен 

за жилищно строителство,  съставляващ  УПИ VІІІ – общински в кв.37Б 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. За имота 

е съставен Акт за ЧОС № 595/28.05.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай 

под № 46, том ІV от 30.05.2012 г., дв.вх. № 1003. 

2.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 1 627,00 лв. /хиляда шестстотин 

двадесет и седем 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 1 627,00 лв. /хиляда шестстотин 

двадесет и седем 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: 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  № 361 

на Общински съвет град Първомай, прието на 31.10.2018 г. по протокол № 39 

Относно: Изменение на Решение № 613 по Протокол № 55, прието на 24.09.2015 г. на 

заседание на Общински съвет гр.Първомай.

На основание чл.21, ал.2, във вр. с ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл.39, ал.3 и ал.5 от Закона за общинската собственост и чл.54, ал.5 

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

Общински съвет – гр. Първомай 

    Р Е Ш И : 

1. Изменя т.1 от Решение № 613 по Протокол № 55, прието на 24.09.2015 г., по отношение 
на предоставеното за ползване помещение, която точка придобива следния вид: 
„1. Учредява безвъзмездно право на ползване на Министерство на правосъдието, върху част от 
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 

Помещение № 4 с площ от 24,40 /двадесет и четири цяло и четиридесет/ кв.м., находящо се 

на втори етаж, североизточната част от от двуетажна масивна сграда “Бивш общински детски 

комплекс”, цялата със застроена площ от 256 кв.м., 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, с административен адрес: гр.Първомай, 

ул.”Цар Иван Шишман” № 3Г.”   

2. Възлага на Кмета на община Първомай да подпише допълнително споразумение към 
Договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване изх. № РД-13-312/23.12.2015г. за 
описаното в т.1 помещение. 

Мотиви: Във връзка с Молба вх. № 24-00-94/10.10.2018г., от Началника на Областна служба 

„Изпълнение на наказанията” гр.Пловдив при Министерство на правосъдието  и с цел 

осъществяване на дейността на Пробационно звено – Първомай към сектор „Пробация” на 

Областна служба „Изпълнение на наказанията” гр.Пловдив при Министерство на правосъдието. 

Общ брой общински съветници – 21

Присъствали: 21

Гласували:      За – 21 
Против – няма 
Въздържали се – няма 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 


