
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 279 

на Общински съвет град Първомай, прието на 31.01.2018 г. по протокол № 30 

Относно: Отчет за дейността на Общинския съвет в град Първомай и неговите комисии 

за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 година. 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, Общински съвет гр.Първомай 

Р Е Ш И: 

Приема отчет за дейността на Общинския съвет в град Първомай и неговите комисии за 

периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 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: 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  № 280 

на Общински съвет град Първомай, прието на 31.01.2018 г. по протокол № 30 

ОТНОСНО: Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска 

собственост в Община Първомай през  2018 г.

На основание на чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закон за местното самоуправление и местна 

администрация  във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.6 от 

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

Общински съвет гр.Първомай  

Р  Е  Ш  И : 

Приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска 

собственост в Община Първомай през  2018 г. 

Приложение: Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска 

собственост в Община Първомай през  2018 г. 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от 
ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС.

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  № 281 

на Общински съвет град Първомай, прието на 31.01.2018 г. по протокол № 30 

Относно: Съкращаване на утвърдените с Решение № 535 на Общински съвет гр.Първомай, 

прието на 28.01.2016г. по Протокол № 4, щатни бройки в Дейност 530 - Център за настаняване 

от семеен тип, представляваща делегирана от държавата дейност при Община Първомай. 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Първомай  

Р Е Ш И : 

1. Одобрява съкращаване на утвърдените 12 щатни бройки в Дейност 530 - Център за 

настаняване от семеен тип, считано от датата на влизане в сила на Договор с изх. № РД-13-

286/28.12.2017г. за управление на социална услуга - Център за настаняване от семеен тип на 

деца без увреждания на територията на Община Първомай, а именно: от 01.04.2018г.. 

2. Възлага на Кмета на Община Първомай да отрази настъпилите промени и предприеме 

необходимите действия съгласно настоящото решение. 

МОТИВИ: Поради възлагане управлението на социална услуга - Център за настаняване от 

семеен тип на деца без увреждания на територията на Община Първомай на вписано в 

регистъра на Агенцията за социално подпомагане лице по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Закона за 

социално подпомагане, претежаващо лиценз от председателя на Държавната агенция за закрила 

на детето и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА. 

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  № 282 

на Общински съвет град Първомай, прието на 31.01.2018 г. по протокол № 30 

Относно: Приемане на Бюджет на община Първомай за 2018 година. 

На основание чл.52 ал.1 и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от Закон за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.39 и чл.94 ал. 2 и ал. 3 от 

Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2018 г., Постановление на Министерски  съвет № 

332 от 22.12.2017 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България 

за 2018 година и чл. 34 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 ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ: 

1. Приема бюджета на община Първомай за 2018 г. както следва:

1.1. По прихода в размер на 15 632 783 лева съгласно Приложение № 1 в т.ч. :

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности  в размер на 10 109 375 лв.,в т.ч. : 

1.1.1.1. Обща субсидия  за делегирани от държавата дейности в размер на  9 713 272  лева; 

1.1.1.2. Преходен остатък от 2017 г. в размер на 396 103 лева,  в т.ч. налични по банкова сметка 

17 688 лева и 378 415 лева използвани за разплащане на разходи в местни дейности, 

разпределен по функции както следва: 

-  „Общи държавни служби”       - 55 596 лева; 

-  „Отбрана и  сигурност”           -   48 092 лева; 

-  „Образование”                         -  241 739 лева; 

-  „Здравеопазване”                     -   12 170 лева; 

-  „Соц. осигуряване, подпомагане и грижи” – 38 506 лева; 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на  5 523 408 лева; в т.ч. : 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 582 000  лева; 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 809 332  лева; 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 2 392 300, в т. ч.

1.1.2.3.1 Обща изравнителна субсидия в размер на 1 595 900 лева.; 

1.1.2.3.2 Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 137 800 лева.; 

1.1.2.3.3 Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 658 600 лева; 



1.1.2.4. Предоставени трансфери в размер на – 361 354 лева; 

1.1.2.5. Временни безлихвени заеми в размер на – 399 915 лева; 

1.1.2.6. Погашения по дългосрочни заеми в размер на – 125 340 лева; 

1.1.2.7. Друго финансиране в размер на – 378 415 лева; 

1.1.2.8. Преходен остатък от 2017 г. в размер на 4 800 лева; 

1.2. По разходите в размер на 15 632 783 лева, разпределени по функции, групи, дейности и 

параграфи, съгласно Приложение № 2 в т.ч.:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 10 109 375 лева;  

1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи и от изравнителна 

субсидия на делегираните от държавата дейности в размер на 742 977 лева; 

1.2.3. За местни дейности в размер на 4 780 431 лева; 

1.3 Утвърждава средносрочна цел за бюджетно салдо по бюджета на Община Първомай, 

изчислено на касова основа в размер на 0 лева; 

2. Приема програма за капиталови разходи в размер на 739 609 лева и текущи ремонти в 

размер на 348 791 лева, съгласно Приложение № 3; 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер на 663

400 лева, съгласно Приложение № 3; 

2.2. Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от 

продажба на общински нефинансови активи съгласно Приложение № 4 ;

3. Утвърждава разходите за заплати през 2018 г. за делегираните от държавата дейности, 

без звената, които прилагат системата на делегираните бюджети и за местни дейности 

съгласно Приложение № 5; 

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии както следва: 

4.1. Помощи по решение на Общински съвет  в размер  на 15 000 лева; 

4.2. Помощи за погребения в размер на 2 000 лева; 

4.2.1. Упълномощава кмета да отпуска помощи за погребения при спазване на условията, които  

са в сила с приемането на Постановлението за изпълнение на ЗДБРБ за 2018 година. 

4.3. Членски внос в неправителствени организации в размер на 5 000 лева. 

4.4. За прояви от общоградски и национален характер /културен календар/ в размер на 63 000

лева съгласно Приложение № 6;

4.5. За дофинансиране превоз на ученици  в размер на 35 000 лева; 

4.6. Определя целеви средства в годишен размер на 20 000 лева  за компенсация на карти за 

пътуване на територията на Община Първомай с автобусен транспорт издадени  на лица 

получаващи пенсия .Средствата се разпределят при кумулативното наличие на следните 

условия: 

4.6.1. Стойността на компенсацията от общинския бюджет за една карта да не надвишава 

стойността на която е придобита абонаментната карта от лицето. 



4.6.2.  Сбора от стойността на картата заплатена от лицето, компенсацията от Републиканския 

бюджет и компенсацията от Общинския бюджет не трябва да надвишава  стойността на картата  

по редовна тарифа определена по реда на Постановление № 66 на МС от 1991г. 

4.6.3. Сумата за компенсация от общинския бюджет се изплаща ежемесечно в размер до 1/12 от 

определените целеви средства при представяне на опис-сметка на база водения от превозвача 

регистър. При наличие на неусвоени месечни средства, остатъка се прехвърля за усвояване през 

следващия период, в рамките на бюджетната година.  

4.7. Субсидии на организации с нестопанска цел, както следва: 

4.7.1. Спортни школи в размер на 88 000 лева, съгласно Приложение № 7;

4.7.2. Туризъм в размер на 12 000 лева, съгласно Приложение № 7.

4.8. Упълномощава Кмета на Общината да договори допълнителни условията по целевите 

разходи по т.4.7.1 и т.4.7.2, свързани с времето и начина на предоставяне и отчитането на тези 

средства с изключение на средствата за сдружение с нестопанска цел КФВС „Атлет” гр. 

Първомай и ФК „Борислав” гр. Първомай : 

4.9. Упълномощава заместник кмета на общината Юлиян Димитров да договори условията за 

ползване на средствата за КФВС „Атлет” гр. Първомай и ФК „Борислав” гр. Първомай, както и 

да разпорежда извършването на преводите на субсидиите за същите. 

5. Приема следните лимити за разходи:  

5.1. СБКО в размер на 3 % от средствата за работна заплата на наетите по трудови 

правоотношения; 

5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 

12 000 лева; 

5.3.Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 5 000 лева; 

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни 

разходи, съгласно Приложение № 8;

6.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.6. и размера 
на средствата в рамките на 90 % от действителните разходи. 

6.2.Утвърждава списък на педагогическия персонал  в делегираните от държавата дейности по 

образование, които имат право на заплащане на  100 % от транспортните разходи, съгласно 

Приложение № 9; 

7. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз  

съгласно Приложение № 10;

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 

2018 г. и прогнозни показатели за 2019 и 2020 г. по приходите, помощите, даренията, 

бюджетните взаимоотношения и финансирането съгласно Приложение № 11; 

9. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен съгласно  Приложение № 12;

10. Определя максимален размер на дълга, както следва:

10.1. Максималния размер на новия общински дълг, който може да бъде поет за 2018 г. е 728

060 лева, включително главница, лихви, такси, комисиони и други плащания по поет от 

общината дълг.  



10.2 Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2018 година в размер на 0 лева. 

10.3. Максимален размер на поетия общински дълг и общинските гаранции към 31.12.2018 г. в 

размер на 706 889  лева; 

11. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2018 г. в размер 15 % от средногодишния размер на отчетените разходи за 

последните четири години или  2 247 374 лева.

12. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2018 г. в размер на 50 % от средногодишния размер на отчетените разходи за 

последните четири години или 7 491 247 лева.

13. Определя размера на просрочените задължения от 2017 година, които да бъдат 

разплатени от бюджета за 2018 година в размер на 805 484 лева. Приема план-график за 

разплащане на отчетените просрочени задължения съгласно Приложение № 13; 

14. Определя размера на просрочените вземания от минали години, които да бъдат събрани 

през 2018 година в размер на 68 892 лева.  

15. Оправомощава Кмета на Общината да извършва компенсирани промени:

15.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между  утвърдените показатели  за  

разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при 

условия че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 

просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

15.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или 

от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

16. Възлага на кмета на Общината :

16.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен; 

16.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението; 

16.3. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на 

разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на 

бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи; 

16.4. Да включва информация по чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси  в 

тримесечните отчети и обяснителните записки към тях; 

16.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по 

отделните общински проекти в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и 

на МФ. 

17. Упълномощава Кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства по общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за плащания по 

проекти, за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от 

Европейския съюз и по други международни програми; 

17.1. За всеки отделен случай Кметът на Общината определя или договаря срока на погасяване 

на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 

2018 година; 



17.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по 

общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от Закона за публичните финанси; 

17.3. При предоставянето на средства от сметките на Европейския съюз да се спазват 

изискванията на чл. 104, ал. 1 т. 4 от Закона за публичните финанси. 

17.4.Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни 

безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на 

Общински съвет. 

18. Упълномощава Кмета:

18.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на Общината за текущо 

финансиране на одобрените по бюджета разходи за други плащания, при условие, че не се 

нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените 

им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални 

правила по Закона за публичните финанси, като не се променя предназначението на средствата 

в края на годината.

18.2. Да разработва  и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства 

за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на 

други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните 

цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

18.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и 

за съфинансиране на общински програми и проекти;

19. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да 

разработят и представят в срок до 20 февруари 2018 година конкретни мерки за изпълнение на 

приетия от Общински съвет бюджет.

20. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община 

Първомай за 2018 година. 

Мотиви: В изпълнение на чл.52 ал.1 и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от Закон за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.39 и чл.94 ал. 2 и ал. 3 от Закона за 

публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2018 г., Постановление на Министерски  съвет № 332 от 22.12.2017 година за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 година и чл. 34 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: 20 
Гласували:      За – 12 
  Против – няма 
  Въздържали се – 8 

ДЕЧКО ПЕТКОВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 283 

на Общински съвет град Първомай, прието на 31.01.2018 г. по протокол № 30 

ОТНОСНО: Кандидатстване от община Първомай с проектно предложение: 

„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа гр. Първомай, части от улици: „ул. 

Княз Борис“, ул. „Братя Миладинови-юг“ и ул. „Кочо Честеменски“, по под-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 – 2020 г. 

На основание чл. 21, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет град Първомай 

                 Р Е Ш И : 

1. Общински Съвет Първомай дава съгласие община Първомай да кандидатства с 
проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа гр. Първомай, части 
от улици: „ул. Княз Борис“, ул. „Братя Миладинови-юг“ и ул. „Кочо Честеменски“, по под-
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 – 2020 г. 

2.  Общински Съвет Първомай упълномощава Кмета на община Първомай да извърши 
необходимите действия и процедури по кандидатстване с проектно предложение: 
„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа гр. Първомай, части от улици: „ул. Княз 
Борис“, ул. „Братя Миладинови-юг“ и ул. „Кочо Честеменски“, по под-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 – 2020 г. 

3. Общински съвет гр. Първомай потвърждава, че дейностите, включени в проекта 
съответстват на Приоритет 1 „Подобряване условията и качеството на живот“, Мярка 1.2 
„Подобряване качеството на живот, чрез развитие на инженерна техническа инфраструктура“, 
Подмярка 1.2.5. „Подобряване на транспортната свързаност в Общината“  от общинския план 
за развитие на Община Първомай. 

Мотиви: Във връзка с постигане целите заложени в Общинския план за развитие на община 

Първомай за периода 2014-2020 г. и възможността за кандидатстване на община Първомай с 

проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа гр. Първомай, части 

от улици: „ул. Княз Борис“, ул. „Братя Миладинови-юг“ и ул. „Кочо Честеменски“, по под-

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 – 2020 г., и на 

основание чл. 21, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация. 



Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 20 
Гласували:      За – 18 
  Против – няма 
  Въздържали се – 2 

ДЕЧКО ПЕТКОВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 284 

на Общински съвет град Първомай, прието на 31.01.2018 г. по протокол № 30 

Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на част от недвижим имот –  
публична общинска собственост на Териториално поделение на „Национален 
осигурителен институт – Пловдив”, гр.Пловдив.  

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, 

чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.15, ал.1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет 

гр.Първомай 

               Р Е Ш И : 

1. Предоставя безвъзмездно за управление на Териториално поделение на „Национален 

осигурителен институт – Пловдив”, гр.Пловдив за осъществяване на своята дейност чрез 

изнесено работно място, за срок от 5 години, следната част от  недвижим имот –  публична 

общинска собственост, а именно: 

Помещение, представляващо стая № 223 с площ от 36,40 кв.м., находяща се на втори 

етаж, секция „Г” /северно крило/ от триетажна масивна административна сграда на Общинска 

администрация Първомай, построена в УПИ І – ОБНС, администрация в кв.89 по 

регулационния план на гр.Първомай , общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № РД-

15-666/1994г., при граници : УПИ ІІІ – обслужващи дейности и търговия, улица, УПИ ІІ – 

озеленяване и от три страни улици. 

2. Всички консумативни разходи по използване на предоставеното помещения са за 

сметка на ползвателя. 

3. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за безвъзмездно управление на 

имота, описан в т.1. 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от 

ЗОС, чл.15, ал.1 от НРПУРОИ и във връзка със заявление вх. № 35-00-2/05.01.2018г. от 

Териториално поделение на „Национален осигурителен институт – Пловдив” и с цел бързо и 

качествено обслужване на гражданите на територията 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  № 285 

на Общински съвет град Първомай, прието на 31.01.2018 г. по протокол № 30 

Относно: Разрешение за изработване на проект и одобряване на задание към него за 

Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за обект: „Трасе на местен път 

в обхвата на ПИ №000326“, в землището с.Дълбок извор, 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, 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 местен път в обхвата на ПИ №000326“, в землището с.Дълбок извор, 

общ.Първомай, обл.Пловдив, за сметка на инвеститора “ХЕРА АГРО” ЕООД; 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план ПУП – ПП 

/Парцеларен план/ за обект: „Трасе на местен път в обхвата на ПИ №000326“, в землището 

с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив; 

3. Дава съгласие, Кмета на Община Първомай, да упълномощава трети лица, свързани с 

провеждането на необходимата процедура и съгласуванията, свързани с нея; 

Мотиви: Настоящото решение се приема в съответствие с инвестиционно намерение от от 

“ХЕРА АГРО” ЕООД, във връзка с необходимостта от промяна предназначението на 

земеделската земя и преотреждането и от селскостопански полски път, в местен път с трайна 

настилка, в землището на с.Дълбок извор, 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, при 

условията на Чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ.   

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  № 286 

на Общински съвет град Първомай, прието на 31.01.2018 г. по протокол № 30 

ОТНОСНО:  Вземане на решение от Общински съвет гр.Първомай, за даване на 

предварително съгласие за преминаване на отклонения от общите мрежи на техническата 

инфраструктура /трасе на подземно кабелно ел захранване 20кV/ до ПИ №104006, 

местност „Мерата“ по КВС на гр.Първомай, във връзка с провеждане на процедура по 

промяна статута на земята за неземеделски нужди на гореописания имот и 

преотреждането му за складови дейности. 

На основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ 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 20kV/ за ПИ №104006 местност 

„Мерата”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив, през имоти общинска собственост №№ 800292, 

000315, 000400, 800294 и 801448 по КВС гр.Първомай, обл.Пловдив. 

Мотиви:  Във връзка с предварително  съгласие за преминаване на отклонения от общите 

мрежи на техническата инфраструктура /подземно кабелно ел захранване 20kV/ за ПИ 

№104006, местност “Мерата“ по КВС на гр.Първомай, обл.Пловдив, на основание Чл.21, ал.1, 

т.11 от ЗМСМА, Чл.193, ал.4 от ЗУТ, Чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, във връзка с Чл.110, ал.1, т.5 от 

ЗУТ. 

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  № 287 

на Общински съвет град Първомай, прието на 31.01.2018 г. по протокол № 30 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен 
план /ПП/, и план схема към него, във връзка с Разширение на съществуващ присъединен 
към газопреносната мрежа промишлен газопровод на небитови клиенти от ПИ № 000522 
до УПИ І-1647, производствена и търговска дейност, кв.162 и УПИ ІІ - консервна 
промишленост кв.163, по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив. 

На основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, 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:

Одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ и план 
схема към него, във връзка с "Разширение на съществуващ разпределителен 
промишлен газопровод от ПИ № 000522 до УПИ І-1647, производствена и търговска 
дейност, кв.162 и УПИ ІІ - консервна промишленост, кв.163, по плана на гр.Първомай, 
обл.Пловдив". 

Мотиви: Във връзка с разширение на съществуващ разпределителен промишлен 
газопровод от ПИ № 000522 до УПИ І-1647, произв. и търг. дейност в кв.№162 и УПИ 
ІІ-консервна промишленост в кв.№163 по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив, на 
основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.110, ал.1, 
т.5 от ЗУТ. 

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  № 288 

на Общински съвет град Първомай, прието на 31.01.2018 г. по протокол № 30 

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: 

 Васко Благоев Найденов, роден през 1963 г., от град Първомай, в размер на 3000 лв. 

Заявление вх. № 53-0-33/24.01.2018 г. 

 Славка Иванова Славчева, родена през 1982 г., от с.Градина, в размер на 1000 лв. 

Заявление вх. № 53-0-38/26.01.2018 г. 

На гражданите, подали останалите молби към 30.01.2018 г.  не се отпуска финансова помощ. 

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 


