ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ
Р Е Ш Е Н И Е № 370
на Общински съвет град Първомай, прието на 20.12.2018 г. по Протокол № 41
ОТНОСНО: Приемане на Програма за опазване на околната среда на община Първомай
и приложения към нея „Лечебни растения“ и „Програма за опазване, устойчиво ползване
и възстановяване на почвите на Община Първомай“ за периода 2018-2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.79, ал.1 и ал. 4 от Закона за опазване на околната среда, чл. 50,
т.3 от Закона за лечебните растения и чл. 26, ал.1 от Закона за почвите, Общинския съвет в
град Първомай
Р Е Ш И :

Приема Програма за опазване на околната среда на община Първомай за периода 20182020 г. и приложения към нея „Лечебни растения“ и „Програма за опазване, устойчиво
ползване и възстановяване на почвите на Община Първомай“ за периода 2018-2020 г.

Мотиви: Настоящето решение се взема на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.79, ал.1 и ал. 4 от Закона
за опазване на околната среда, чл. 50, т.3 от Закона за лечебните растения и чл. 26, ал.1 от
Закона за почвите, с оглед постигане устойчиво решаване на екологичните проблеми в
общината и запазване на доброто състояние на околната среда.

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 № 371
на Общински съвет град Първомай, прието на 20.12.2018 г. по Протокол № 41
ОТНОСНО: Вътрешни промени по обекти, финансирани от целева субсидия за
капиталови разходи 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

РЕШИ:
Извършва вътрешни промени по обекти, финансирани от целева субсидия за капиталови
разходи за 2018 година, съгласно Приложение № 1.

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 по обекти,
финансирани от целева субсидия за капиталови разходи се налага във връзка с усвояването на
целевата субсидия и приключването на финансовата 2018 година.

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 № 372
на Общински съвет град Първомай, прието на 20.12.2018 г. по Протокол № 41

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

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

РЕШИ:

1. Дава съгласие да бъдат предоставени под наем за стопанската 2018/2019г.
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 изх.№ РД-749-65/29.10.2018г. 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 –
30 лв./дка, с.Брягово – 25 лв./дка, с.Бяла река – 21 лв./дка, с.Виница – 17 лв./дка,
с.Воден – 23 лв./дка, с.Добри дол – 28 лв./дка, с.Драгойново – 22 лв./дка, с.Дълбок
извор – 27 лв./дка, с. Езерово – 12 лв./дка, с.Караджалово – 21 лв./дка, с.Крушево –
40 лв./дка, с. Поройна – 27 лв., с.Православен – 31 лв./дка, с.Татарево – 27 лв./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: 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 № 373
на Общински съвет град Първомай, прието на 20.12.2018 г. по Протокол № 41

ОТНОСНО: Определяне на кандидати за съдебни заседатели
за Районен съд Първомай с мандат 2019 – 2023 г., определяне на възнаграждение на
членовете на комисията

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт(ЗСВ), вр. с чл. 68”в” от ЗСВ, вр.
с чл.8, ал.1 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен

съвет, както и във връзка с Решение №355, взето на 31.10.2018 год. по протокол №39 на
ОбС Първомай, Общински съвет Първомай
Р Е Ш И:
1/ Определя като кандидати за съдебни заседатели Бонка ………. Начева, Виолета
………. Пиналска, Гергана ………. Стойчева, Диана ………. Панайотова, Елена ……….
Киркова, Иван ………. Георгиев, Кирил ………. Стоилов, Наталия ………. Георгиева и
Таня ………….. Александрова, които да бъдат предложени от ОбС Първомай за избиране
от Общото събрание на Окръжен съд Пловдив;
2/ Възлага на Председателя на ОбС Първомай да изпрати на Председателя на
Окръжен съд Пловдив, препис от настоящето решение(в частта му по т.1 и т.2) и списъка
на кандидатите за съдебни заседатели, ведно с документите по чл.68, ал.3 от ЗСВ.
3/ За изпълнение на вменените задължения произтичащи от Закона за съдебната
власт, както и от взетото от Общински съвет (ОбС) Първомай Решение №355/31.10.2018
год. по протокол №39, дава съгласие и определя от бюджета на Община Първомай да бъде
изплатено възнаграждение на членовете на Комисията за провеждане на процедура по
избор на съдебни заседатели за Районен съд Първомай, с мандат 2019 – 2023 г., както
следва:
- Светозар Славчев – председател – 300 лв;
- Димчо Велев – член - 200 лв;
- Янко Диков – член – 200 лв;
- Иванка Петкова – член – 200 лв;
- Мурат Али – член – 200 лв.

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 № 374
на Общински съвет град Първомай, прието на 20.12.2018 г. по Протокол № 41

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Първомай в полза на Министерство
на труда и социалната политика, обезпечаваща авансово плащане по договор №
BG05M9OP001-4.003-0010-C01 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, приоритетна ос 4
„Транснационално сътрудничество“, процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални
партньорства“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-4.003-0010 „Добри практики за
осигуряване на заетост“.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, ал.2 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, т.3.8. и т.3.8.1. от Договор за отпускане
на финансова помощ № BG05M9OP001-4.003-0010-C01 по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, приоритетна ос 4 „Транснационално
сътрудничество“, процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“
за изпълнение на проект BG05M9OP001-4.003-0010 „Добри практики за
осигуряване на заетост“, Общински съвет гр. Първомай
РЕШИ:
1. Упълномощава Кмета на община Първомай да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на труда
и социалната политика, с адрес: 1051 гр. София, ул. „Триадица” № 2, ЕИК
000695395, която обезпечава пълния размер на авансовото плащане по изпълнение
на проект
по Договор № BG05M9OP001-4.003-0010-C01 за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014 - 2020, приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество“,
процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“ за изпълнение
на проект BG05M9OP001-4.003-0010 „Добри практики за осигуряване на заетост“,
за сумата от 34 342 лв. (тридесет и четири хиляди триста четиридесет и два лева),
която представлява 20% от стойността на предоставената безвъзмездна финансова
помощ.
2. Възлага на Кмета на община Първомай да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № BG05M9OP001-4.003-0010-C01 за
отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014 - 2020, приоритетна ос 4 „Транснационално
сътрудничество“, процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“
за изпълнение на проект BG05M9OP001-4.003-0010 „Добри практики за
осигуряване на заетост“ и да ги представи пред Управляващия орган.

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 № 375
на Общински съвет град Първомай, прието на 20.12.2018 г. по Протокол № 41

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:
•

Пенка …………… Боянова, родена през …….. г., от гр.Първомай, в размер на
300 лв. Заявление вх. № 53-0-305/30.11.2018 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

