ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ
Р Е Ш Е Н И Е № 297
на Общински съвет град Първомай, прието на 29.03.2018 г. по Протокол № 32
Относно: Изменение на Решение № 291, прието на 28.02.2018г. по протокол № 31
от ОбС гр.Първомай
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна
администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с
чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет гр.Първомай

РЕШИ:
Обявява за частна общинска собственост поземлени имоти по плана на
новообразуваните имоти на местността „Пантелей, Липака” в землището на
гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, а именно:
-

№ 9504 от масив 39, с площ 0,403 дка, с начин на трайно ползване – полски
път,
- № 9505 от масив 39, с площ 0,991 дка, с начин на трайно ползване – полски
път,
поради това, че са престанали да изпълняват предназначението си по чл.3, ал.2, т.3
от Закона за общинската собственост.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за
общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и с цел подкрепа
съдаването на лозови масиви на територията на общината.

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 № 298
на Общински съвет град Първомай, прието на 29.03.2018 г. по Протокол № 32
относно: Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на
територията на община Първомай за 2017 г.
На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.52, ал.8 и ал.9 от Закона за управление на
отпадъците, Общински съвет град Първомай
РЕШИ:
Приема Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на
територията на Община Първомай за 2017 г.

Мотиви: Във връзка с изпълнение на законово задължение на Кмета на Община
Първомай и на основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.52, ал.8 и ал.9 от Закона за
управление на отпадъците.

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 № 299
на Общински съвет град Първомай, прието на 29.03.2018 г. по Протокол № 32
Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 година.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.21, ал.1, т.1 от
Закона за закрила на детето и чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за
закрила на детето, Общински съвет град Първомай
РЕШИ:
Общински съвет Първомай приема Общинска програма за закрила на детето за 2018
година.
Мотиви: Общинската програма за закрила на детето за 2018 г. се приема с цел
задоволяване потребностите на децата и техните семейства в община Първомай, за
осъществяване на местната политика по закрила на детето и на основание чл.21, ал.2,
във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето
и чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.

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 № 300
на Общински съвет град Първомай, прието на 29.03.2018 г. по Протокол № 32
Относно: Предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на
основание § 27, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи .
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна
администрация, чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи (ЗСПЗЗ) и § 27, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на ЗСПЗЗ (ДВ бр.62/10.08.2010г.), Общински съвет
гр.Първомай
РЕШИ:
1. Дава съгласие:
- 3,013 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен
номер 014041, получен от имот 014034, представляващ пасище мера, VIII категория;
- 1,000 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен
номер 044094, получен от имот 044088, представляващ ливада, VIII категория;
- 1,000 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен
номер 045113, получен от имот 045076, представляващ нива, VIII категория,
да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за
постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници
на Мария Тодева Николова.
Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 7218 от
27.04.1994 г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 7218/1992г. на наследниците на
Мария Тодева Николова, относно признаване правото на възстановяване на
собственост върху земеделска земя в местности: "Мавро ” - 1,000 дка, „Телки тепе“ 3,000 дка и „Юрта“ - 1,000 дка в землище Буково.
Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия
момент в КВС на землище Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на
Община Първомай, предадена на Община Първомай с протоколно решение от
24.07.2008г..

2. Дава съгласие:
- 0,500 дка проектен имот в землището на с.Брягово, ЕКАТТЕ 06745, с
проектен номер 015182, получен от имот 015179, представляващ нива, III категория;
- 2,400 дка проектен имот в землището на с.Брягово, ЕКАТТЕ 06745, с
проектен номер 094138, получен от имот 094042, представляващ нива, XIII
категория,
да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за
постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници
на Динко Димитров Въцов.
Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 23319
от 04.04.1993 г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 23319/1991г. на наследници на
Динко Димитров Въцов, относно признаване правото на възстановяване на собственост
върху земеделска земя в местности: ”Гереня ” - 0,500 дка и „Чуката “ - 2,400 дка в
землище Брягово.
Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия
момент в КВС на землище Брягово са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на
Община Първомай, предадена на Община Първомай с протоколно решение от
24.07.2008г.
3. Дава съгласие:
- 1,000 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен
номер 046077, получен от имот 046025, нива, VIII категория.
- 1,189 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен
номер 045105, получен от имот 045034, нива, VIII категория.
- 1,000 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен
номер 040138, получен от имот 040127, нива, VIII категория.
- 2,000 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен
номер 038152, получен от имот 038141, нива, VIII категория.
- 2,000 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен
номер 042072, получен от имот 042086, нива, VIII категория,
да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за
постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници
на Стоян Тенев Накев.
Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 21918
от 27.04.1994 г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 21918/1992г. на наследници на
Стоян Тенев Накев, относно признаване правото на възстановяване на собственост
върху земеделска земя в местности: ”Пейчо” - 1,000 дка, ”Зайчарица” - 1,000 дка,

”Кавака” - 1,000 дка, ”Копаха чука ” - 2,000 дка и „Шафрана “ - 2,000 дка в землище
Буково.
Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия
момент в КВС на землище Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на
Община Първомай, предадена на Община Първомай с протоколно решение от
24.07.2008г.
4. Дава съгласие:
- 4,328 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер
056158, получен от имот 056131, нива, IX категория,
да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за
постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници
на Паун Гогов Димитров.
Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 23818
от 27.04.1994 г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 23818/1992г. на наследници на
Паун Гогов Димитров, относно признаване правото на възстановяване на собственост
върху земеделска земя в местността: ”Рошави келеми” - 4,200 дка в землище Буково.
Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия
момент в КВС на землище Буково е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на
Община Първомай, предадена на Община Първомай с протоколно решение от
24.07.2008г.
Мотиви: Настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и §
27, ал.2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на ЗСПЗЗ (ДВ бр.62/10.08.2010г.) и с оглед предоставяне на имоти по чл.19
от ЗСПЗЗ – общинска собственост, на собственици с постановени решения за признато
право на възстановяване в стари реални граници.

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 № 301
на Общински съвет град Първомай, прието на 29.03.2018 г. по Протокол № 32
Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска
собственост, по реда на чл.14, ал.7 от ЗОС.
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна
администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.16, 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 № 280 от 31.01.2018 год. „Програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Първомай през 2018
година”, Раздел ІІІ, буква А „Имоти, които община Първомай има намерение да
предостави под наем и аренда” с нова точка, а именно:
т.15. „ Помещение за офис - стая № 221 с площ от 18,00 кв.м., находящо се на
втори етаж, секция Г /северно крило/ от триетажна масивна административна сграда,
построена в УПИ І-ОБНС, администрация, в кв.89 по регулационния план на
гр.Първомай, обл.Пловдив”.
2. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване
част от недвижим имот – публична общинска собственост, както следва:
- помещение за офис - стая № 221 с площ от 18,00 кв.м., находящо се на втори
етаж, секция Г /северно крило/ от триетажна масивна административна сграда, цялата
със застроена площ от 1684 кв.м., построена в УПИ І-ОБНС, администрация, в кв.89 по
регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 15-666/1994
г., при граници на УПИ: УПИ ІІІ – обслужващи дейности и търговия, улица, УПИ ІІ –
озеленяване и от три страни улици и граници на помещение: на север: коридор, на юг:
външен зид, на изток: стая № 222, на запад: коридор и асансьорна шахта.
Помещението е обозначено, чрез защриховане в черно на приложената към
настоящото решение скица.
3. Размерът на началната наемна цена на помещението се определя, съгласно
Тарифата за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на общински обекти със
стопанско и административно предназначение, приета с Решение № 404/28.03.2014г. по
Протокол №34 на ОбС-Първомай /Приложение №1/:
4. Определя срок за отдаване под наем 5 /пет/ години, считано от датата на
сключване на договора;

5. Възлага на кмета на Община Първомай организирането и провеждането на
търг за отдаване под наем на обекта по т.2, както и сключването на договор със
спечелилия търга участник.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за
местното самоуправление и местна администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост и чл.16, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община
Първомай.

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 № 302
на Общински съвет град Първомай, прието на 29.03.2018 г. по Протокол № 32
Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване в полза на Общински
координационен съвет на Синдиката на българските учители върху част от
общински недвижим имот.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), чл. 46, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), чл. 39, ал. 5 от
Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 54, ал. 5 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), Общински съвет
гр.Първомай
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години, в
полза на Общински координационен съвет на Синдиката на българските учители, върху част от
недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ стая № 309 с площ от 18,60
(осемнадесет цяло и шестдесет) кв.м., находяща се на трети етаж, секция „Б“ (южно крило) в
сградата на Общинска администрация – Първомай, цялата със ЗП от 1684 кв.м., построена в
УПИ I – ОБНС, администрация в кв. 89 (осемдесет и девет) по регулационния план на гр.
Първомай, обл. Пловдив, одобрен със Заповед № РД-15-666/1994 г., при граници на УПИ: УПИ
III – обслужващи дейности и търговия, улица, УПИ II – озеленяване и от три страни улици.
2. Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване, включващи ток, вода и
отопление да бъдат за сметка на община Първомай.
3. Възлага на Кмета на община Първомай да сключи договор за учредяване на
безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години върху обекта, описан в т.1 по реда на
чл. 39, ал. 6 от ЗОС.
Мотиви: Във връзка с Писмо вх. № 46-00-10/05.07.2017 г. от Председателя на Общинския
координационен съвет на Синдиката на българските учители до Кмета на община Първомай и
на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), чл. 46, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), чл. 39, ал. 5 от
Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 54, ал. 5 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ).

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 № 303
на Общински съвет град Първомай, прието на 29.03.2018 г. по Протокол № 32
Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот № 801858 – частна
общинска собственост, от землището на гр.Първомай, 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
РЕШИ:
І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно
наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ
земеделска земя, както следва:
1.1. Поземлен имот № 801858, с площ 1,686 дка, с начин на трайно ползване –
затревена нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в
местността “Землище кв.Дебър”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай,
обл.Пловдив, при граници и съседи: № 800091, пасище, мера на Аврам Петров Динев;
№ 394019, пасище, мера на насл. на Дяко Димитров Папазов и др.; № 394018, пасище,
мера на Илия Йорданов Ангелов; № 394017, пасище, мера на насл. на Димитър Киряков
Митроолу; № 394016, пасище, мера на насл. на Димитър Иванов Киряков и др.; №
394015, пасище, мера на Атанаска Павлова Латева; № 394014, пасище, мера на насл. на
Петър Димитров Павлов; № 801859, полски път на Община Първомай; № 800076,
пасище, мера на Аврам Петров Динев; № 800084, полски път на Община Първомай.
За имота е съставен Акт за ЧОС № 1613/03.11.2017г., вписан в Службата по
вписвания Първомай под № 161, том 6 от 07.11.2017г., дв.вх.№ 1827.
1.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 1 510,00 лева (хиляда петстотин и
десет лева) за описания по т.1.1. общински имот, изготвена от независим оценител.
1.3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 510,00 лева (хиляда
петстотин и десет лева).
ІІ. 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 изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост в община Първомай през 2018г..

Общ брой общински съветници – 21
Присъствали: 19
Гласували: За – 11
Против – няма
Въздържали се – 8
ДЕЧКО ПЕТКОВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ
Р Е Ш Е Н И Е № 304
на Общински съвет град Първомай, прието на 29.03.2018 г. по Протокол № 32
Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска
собственост, находящи се в местността ”Чолак баир” в землището на
гр.Първомай, 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
РЕШИ:
І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно
наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:
І.1.1. Поземлен имот № 128 от масив 30, с площ 0,946 дка, с начин на трайно
ползване – лозови насаждения (терасирани), по плана на местността ”Чолак баир” от
землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: ПИ №
49, ПИ № 117, ПИ № 46 и земеделска земя. За имота е съставен Акт за ЧОС №
1604/11.10.2017г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 34, том 6 от
16.10.2017г., дв.вх.№ 1646.
І.1.2. Одобрява пазарна оценка за описания в т.ІІ.1.1. общински имот, в размер
на 757,00 лева (седемстотин петдесет и седем лева), изготвена от независим оценител.
І.1.3. Определя начална тръжна цена в размер на 757,00 лева (седемстотин
петдесет и седем лева).
І.2.1. Поземлен имот № 129 от масив 30, с площ 0,924 дка, с начин на трайно
ползване – лозови насаждения (терасирани), по плана на местността ”Чолак баир” от
землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: ПИ №
52, ПИ № 117, ПИ № 49 и земеделска земя. За имота е съставен Акт за ЧОС №
1605/11.10.2017г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 35, том 6 от
16.10.2017г., дв.вх.№ 1647.
І.2.2. Одобрява пазарна оценка за описания в т.І.2.1. общински имот, в размер
на 739,00 лева (седемстотин тридесет и девет лева), изготвена от независим оценител.
І.2.3. Определя начална тръжна цена в размер на 739,00 лева (седемстотин
тридесет и девет лева).
ІІ. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши последващите действия
по изпълнение на решението.

Мотиви: настоящето решение се приема във връзка с проявен интерес за
закупуване и изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост в община Първомай през 2018г..

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 № 305
на Общински съвет град Първомай, прието на 29.03.2018 г. по Протокол № 32
ОТНОСНО: Продажба чрез публичeн търг на недвижими имоти - частна
общинска собственост, съставляващи парцел /УПИ/ Х - 97 и парцел /УПИ/ ХІ – 97,
находящи се в кв.24 по регулационния план на с.Православен, 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
РЕШИ:
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 780 кв.м., предназначен
за жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ Х - 97, находящ се в кв.24 по
регулационния план на с.Православен, общ.Първомай, одобрен със заповед № 171/1986
г., при граници на имота: УПИ ХІ – 97; УПИ ХІІІ – 101; УПИ ХІV – 98; УПИ ІХ – 96 и
улица. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1626/22.02.2018 г., вписан в Службата по
вписвания Първомай под № 160, том 1 от 27.02.2018 г., дв.вх. № 285.
1.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 3 198,00 лв. (три хиляди сто деветдесет
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 3 198,00 лв. (три хиляди сто
деветдесет и осем лева) без ДДС.

2.1. Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 830 кв.м, съставляващ
парцел /УПИ/ ХІ - 97, находящ се в кв.24 по регулационния план на с.Православен,
общ.Първомай ведно с построените в него едноетажна жилищна сграда със застроена
площ от 50,00 кв.м., едноетажна сграда със застроена площ от 44,00 кв.м., едноетажна
сграда със застроена площ от 20,00 кв.м. и едноетажна сграда със застроена площ от
35,00 кв.м., одобрен със заповед № 171/1986 г., при граници на имота: УПИ ХІІ – 101;
УПИ ХІІІ – 101; УПИ Х – 97 и улица. За имота е съставен Акт за ЧОС №
1625/22.02.2018г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 159, том 1 от
27.02.2018 г., дв.вх. № 284.

2.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 8 345,00 лв. (осем хиляди триста
четиридесет и пет 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 8 345,00 лв. (осем хиляди триста
четиридесет и пет лева) без ДДС.
ІІ. 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 Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Първомай за
2018г. и бюджета на община Първомай.

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

ДЕЧКО ПЕТКОВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ
Р Е Ш Е Н И Е № 306
на Общински съвет град Първомай, прието на 29.03.2018 г. по Протокол № 32
Относно: Продажба на имот № 006119 от землището на с.Крушево, общ.Първомай,
представляващ земеделска земя от общинския поземлен фонд на собствениците на
овощни насаждения, при условията на чл.24д, ал.1 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи.
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна
администрация, чл.24д от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
във връзка с чл.110, чл.111 и чл.112 от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, чл.35, ал.4, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона
за общинската собственост, чл.46, ал.2 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.
Първомай
РЕШИ:

І.1. Дава съгласие на „ДОЯН АГРО”ООД с ЕИК 175376366, в качеството му
на собственик на овощни насаждения, създадени върху земеделска земя от общинския
поземлен фонд, по силата на сключен с Община Първомай Договор за аренда изх.№
268/17.07.2007г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 11, том ІІІ от
18.07.2007г., дв.вх.№ 1579 и Споразумение изх.№ 26-00-163/25.11.2011год., вписано
в Службата по вписвания Първомай под № 46, том ІІ от 29.11.2011г., дв.вх.№ 2319,
да придобие право на собственост при условията на чл. 24д, ал.1 от ЗСПЗЗ, върху
следния имот – частна общинска собственост:
- Поземлен имот № 006119, с площ от 83,771 дка, с начин на трайно ползване
– овощна градина, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в
местността „Кавак тарла”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при
граници и съседи: № 006121, пасище, мера на Община Първомай; № 006072,
напоител.канал на Община Първомай; № 006090, отводнит.канал на Община
Първомай; № 006063, напоител.канал на Община Първомай, № 006065, напоител.канал
на Община Първомай; № 006072, напоител.канал на Община Първомай, притежаващ
Акт за ЧОС № 1616/14.11.2017г., вписан в Службата по вписвания Първомай под №
196, том 6 от 16.11.2017г., дв.вх.№ 1885.
І.2. Одобрява пазарна оценка за описания в т.І.1. общински имот в размер на 69
800 лева (шестдесет и девет хиляди и осемстотин лева), изготвена от независим
оценител.

І.3. Определя продажна цена за описания по т. І.1. общински имот в размер на
69800 лева (шестдесет и девет хиляди и осемстотин лева), която следва да се заплати
от „ДОЯН АГРО”ООД с ЕИК 175376366, като всички данъци и такси по сделката, са
за тяхна сметка.
ІІ. Възлага на кмета на Община Първомай да изготви заповед и сключи договор
при условията на горните точки.
III. Да бъде прекратен Договор за аренда изх.№ 268/17.07.2007г., вписан в
Службата по вписвания Първомай под № 11, том ІІІ от 18.07.2007г., дв.вх.№ 1579 и
Споразумение изх.№ 26-00-163/25.11.2011год., вписано в Службата по вписвания
Първомай под № 46, том ІІ от 29.11.2011г., дв.вх.№ 2319, сключен между Община
Първомай в качеството й на арендодател и „ДОЯН АГРО”ООД, в качеството му на
арендатор, след приключване на процедурата при условията на чл.24д, ал.1 от ЗСПЗЗ.

Мотиви: настоящето решение се приема във връзка с възможността, която се
предоставя от чл.24д, ал.1 на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи и изявено желание от „ДОЯН АГРО”ООД, в качеството му на собственик на
овощни насаждения, създадени върху земеделска земя от общинския поземлен фонд, да
придобие право на собственост върху нея.

Общ брой общински съветници – 21
Присъствали: 18
Гласували: За – 17
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 № 307
на Общински съвет град Първомай, прието на 29.03.2018 г. по Протокол № 32
Относно: Продажба на имот № 006122 от землището на с.Крушево, общ.Първомай,
представляващ земеделска земя от общинския поземлен фонд на собствениците на
овощни насаждения, при условията на чл.24д, ал.1 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна
администрация, чл.24д от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
във връзка с чл.110, чл.111 и чл.112 от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, чл.35, ал.4, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона
за общинската собственост, чл.46, ал.2 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.
Първомай
РЕШИ:
І. 1. Дава съгласие на „ДОЯН АГРО”ООД с ЕИК 175376366, в качеството му
на собственик на овощни насаждения, създадени върху земеделска земя от общинския
поземлен фонд, по силата на сключен с Община Първомай Договор за аренда изх.№
267/17.07.2007г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 10, том ІІІ от
18.07.2007г., дв.вх.№ 1578, дв.вх.№ 1579 и Споразумение изх.№ 26-00163/25.11.2011год., вписано в Службата по вписвания Първомай под № 44, том ІІ
от 29.11.2011г., дв.вх.№ 2317, да придобие право на собственост при условията на чл.
24д, ал.1 от ЗСПЗЗ, върху следния имот – частна общинска собственост:
- Поземлен имот № 006122, с площ от 109,361 дка, с начин на трайно ползване
– овощна градина, категория на земята при неполивни условия: десета, находящ се в
местността „Кавак тарла”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при
граници и съседи: 006063, напоител.канал на Община Първомай; № 006129, пасище,
мера на Община Първомай; № 006120, пасище, мера на Община Първомай; № 006129,
пасище, мера на Община Първомай; № 006063, напоител.канал на Община Първомай;
№ 006061, напоител.канал на Община Първомай; № 006059, водоем на Община
Първомай; № 006058, отводнит.канал на Община Първомай; № 006090, отводнит.канал
на Община Първомай, притежаващ Акт за ЧОС № 1617/14.11.2017г., вписан в
Службата по вписвания Първомай под № 197, том 6 от 11.04.2017г., дв.вх.№ 1886.
І. 2. Одобрява пазарна оценка за описания в т.І.1. общински имот, в размер на
75500 лева (седемдесет и пет хиляди и петстотин лева), изготвена от независим
оценител.

І. 3. Определя продажна цена за описания по т. І.1. общински имот в размер на
75500 лева (седемдесет и пет хиляди и петстотин лева), която следва да се заплати от
„ДОЯН АГРО”ООД с ЕИК 175376366, като всички данъци и такси по сделката, са за
тяхна сметка.
ІІ. Възлага на кмета на Община Първомай да изготви заповед и сключи договор
при условията на горните точки.
III. Да бъде прекратен Договор за аренда изх.№ 267/17.07.2007г., вписан в
Службата по вписвания Първомай под № 10, том ІІІ от 18.07.2007г., дв.вх.№ 1578,
дв.вх.№ 1579 и Споразумение изх.№ 26-00-163/25.11.2011год., вписано в Службата
по вписвания Първомай под № 44, том ІІ от 29.11.2011г., дв.вх.№ 2317, сключен
между Община Първомай в качеството й на арендодател и „ДОЯН АГРО”ООД, в
качеството му на арендатор, след приключване на процедурата при условията на
чл.24д, ал.1 от ЗСПЗЗ.

Мотиви: настоящето решение се приема във връзка с възможността, която се
предоставя от чл.24д, ал.1 на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи и изявено желание от „ДОЯН АГРО”ООД, в качеството му на собственик на
овощни насаждения, създадени върху земеделска земя от общинския поземлен фонд, да
придобие право на собственост върху нея.

Общ брой общински съветници – 21
Присъствали: 18
Гласували: За – 17
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 № 308
на Общински съвет град Първомай, прието на 29.03.2018 г. по Протокол № 32
ОТНОСНО: Кандидатстване на община Първомай с проектно предложение по процедура
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.003 –
„Транснационални партньорства” по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020.
На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с ал.2, и чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет
– Първомай
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за кандидатстване на община Първомай с проектно предложение по
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.003 –
„Транснационални партньорства” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020.
2. Упълномощава Кмета на община Първомай да извърши последващи действия, във връзка
с подготовката и кандидатстването с проектно предложение, съгласно условията за
кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и сключи
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерството на труда и
социалната политика, в случай на одобрение на проектното предложение.

МОТИВИ: Доразвиване и надграждане на съществуващите социални услуги в община
Първомай и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към
намиране на решения за проблеми в социалната сфера.

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

ДЕЧКО ПЕТКОВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ
Р Е Ш Е Н И Е № 309
на Общински съвет град Първомай, прието на 29.03.2018 г. по Протокол № 32
ОТНОСНО: Одобряване на проект на споразумение между кандидат и партньор, във
връзка с подготовката и изпълнението на проект по процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.003 – „Транснационални партньорства”
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

На основание чл.21, ал.1, т.23, ал.2, чл.59, ал.1 и чл.61, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет гр.
Първомай
Р Е Ш И:
1.
Одобрява Споразумение за общинско сътрудничество с партньор по проект от
друга страна-членка на ЕС по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-4.003 – „Транснационални партньорства” по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020.
2.
Дава съгласие и упълномощава кмета на Община Първомай като водеща
организация и кандидат да подпише Споразумение за партньорство между Община Първомай и
чуждестранен партньор, с цел кандидатстване и последваща реализация на съвместен проект по
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.003 –
„Транснационални партньорства” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020.
Мотиви: Необходимостта от вземане на настоящето решение е съгласно т.11.2 - Специфични
изисквания за допустимост на кандидата и българските партньори от Условията за
кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-4.003 – „Транснационални партньорства” по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020.

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

ДЕЧКО ПЕТКОВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ
Р Е Ш Е Н И Е № 310
на Общински съвет град Първомай, прието на 29.03.2018 г. по Протокол № 32
Относно: Приемане на Отчет на Програма за развитие на туризма за 2017 г., и Програма
за развитие на туризма в община Първомай през 2018 година.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.11, ал.1 и чл.12 от Закона
за туризма и във връзка с Решение, отразено в протокол № 4/19.03.2018 г. на Консултативния
съвет по въпросите на туризма в община Първомай, Общински съвет град Първомай
РЕШИ:
І. Приема :
1. Отчет на Програма за развитие на туризма през 2017 година.
2. Програма за развитие на туризма в община Първомай за 2018 година.

Мотиви: Настоящото решение се приема с цел изпълнението на мероприятията да донесе до
популяризиране на община Първомай, като разпознаваема туристическа дестинация.

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

ДЕЧКО ПЕТКОВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ
Р Е Ш Е Н И Е № 311
на Общински съвет град Първомай, прието на 29.03.2018 г. по Протокол № 32
Относно: Приемане на годишните финансови отчети на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД и
“Медицински център І - Първомай” ЕООД за 2017 г., разпределение на печалбата и избор на
одитор за заверка на годишните финансови отчети на дружествата за 2018 г.

На основание чл. 18 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в
общински търговски дружества и предприятия с общинско участие и във връзка с Докладна
записка вх.№29-00-5/13.05.2018г. от д-р Румяна Бойлова – управител на “МБАЛ-Първомай“ ЕООД
и „Медицински център І-Първомай” ЕООД, както и на основание, чл. 21, ал.1, т.8 и т.23, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3 и чл.147, ал.2 от Търговския закон и чл.17, т.11 и чл. 54,
ал.2 и 3 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински
търговски дружества и предприятия с общинско участие, Общински съвет гр. Първомай
РЕШИ:
1. Приема годишните финансови отчети на “МБАЛ-Първомай“ ЕООД и „Медицински
център І-Първомай” ЕООД за 2017 г.
2. Дължимият дивидент от печалбата на “МБАЛ-Първомай“ ЕООД за 2017 г. в размер
на 12 222,11 лв., представляващ 20 на сто от печалбата след данъчното й облагане, да не бъде
отчисляван за Община Първомай и да остане в разпореждане на дружеството за покриване на
част от предвидените средства за съфинансиране на проект „Енергийна ефективност на
сградата на МБАЛ - Първомай” ЕООД.
3. Дължимият дивидент от печалбата „Медицински център І-Първомай” ЕООД за 2017
г. в размер на 1527,25 лв., представляващ 20 на сто от печалбата след данъчното й облагане, да
не бъде отчисляван за Община Първомай и да остане в разпореждане на дружеството за
покриване на част от предвидените средства за съфинансиране на проект „Медицински център
І-Първомай” ЕООД.
4. Избира Мария Павлова Гюрова – дипломиран експерт-счетоводител за одитор на
годишните финансови отчети за 2018 г. на “МБАЛ-Първомай“ ЕООД и „Медицински център ІПървомай” ЕООД.

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.137,
ал.1, т.3 и чл.147, ал.2 от Търговския закон и чл. 17, т.11 и чл. 54, ал.3 от Наредбата за реда на
управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия
с общинско участие и за да се подпомогнат едноличните дружества с общинско имущество
“МБАЛ-Първомай“ ЕООД и „Медицински център І-Първомай” ЕООД за осигуряване на
необходимите средства за инвестиционни разходи.

Общ брой общински съветници – 21
Присъствали: 18
Гласували: За – 17
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 № 312
на Общински съвет град Първомай, прието на 29.03.2018 г. по Протокол № 32
Относно: Обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на
изпълнението на Общинския план за развитие на Община Първомай 2014-2020 г.
през 2017 година.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.24 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.24, т.4 от
Закона за регионално развитие и чл.91, ал.3 и ал.7 от Правилника за прилагане на
Закона за регионалното развитие, Общинския съвет в гр. Първомай
РЕШИ:
1. Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план
за развитие на Община Първомай 2014 - 2020 г. през 2017 година.
2. Задължава Кмета на Община Първомай, в 7-дневен срок от датата на
настоящото решение, да предостави на Председателя на Областния съвет за развитие
копие от Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за
развитие на Община Първомай 2014-2020г., през 2017 година.

Мотиви: На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.24 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.24, т.4 от Закон
за регионално развитие и чл.91, ал.3 и ал.7 от Правилника за прилагане на Закона за
регионалното развитие и предвид необходимостта от осъществяване на наблюдение и
контрол от страна на Общинския съвет в гр.Първомай върху изпълнението на
Общинския план за развитие на Община Първомай 2014-2020 г. през 2017 г..

Общ брой общински съветници – 21
Присъствали: 18
Гласували: За – 17
Против – няма
Въздържали се – 1

ДЕЧКО ПЕТКОВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ
Р Е Ш Е Н И Е № 313
на Общински съвет град Първомай, прието на 29.03.2018 г. по Протокол № 32
Вземане на решение от Общински съвет гр.Първомай, за даване на
предварително съгласие за преминаване до ПИ №104006, местност „Мерата“ по
КВС на гр.Първомай, през ПИ №801448 в същото землище, с цел осигуряване на
транспортен достъп, във връзка с провеждане на процедура по промяна статута на
земята за неземеделски нужди на гореописания имот и преотреждането му за
складови дейности.
Относно:

На основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и Чл.192, ал.3 от ЗУТ,
Общински съвет гр.Първомай
Р Е Ш И:
1. Дава предварително съгласие за преминаване на отклонения от пътна техническа
инфраструктура, представляваща ПИ №800294 с НТП път IV клас, собственост на
община Първомай, през част от ПИ №801448 – публична общинска собственост, с
площ на преминаването 46 кв.м., във връзка с осигуряването на транспортен достъп до
ПИ №104006 местност „Мерата”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив – в процедура за
промяна статута на земята за неземеделски нужди и преотреждане за складови
дейности.

Мотиви: Във връзка с предварително съгласие за преминаване на отклонения от
общата пътна техническата инфраструктура /нова пътна връзка/ за ПИ №104006,
местност “Мерата“ по КВС на гр.Първомай, обл.Пловдив, на основание Чл.21, ал.1,
т.11 от ЗМСМА, Чл.192, ал.3 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: 18
Гласували: За – 18
Против – няма
Въздържали се – няма

ДЕЧКО ПЕТКОВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ
Р Е Ш Е Н И Е № 314
на Общински съвет град Първомай, прието на 29.03.2018 г. по Протокол № 32
Относно: Одобряване на проект за Подробен устройствен план - План регулация
/ПУП – ПР/, във връзка с промяна на предвидени но нереализирани улици, по
плана на с.Буково, общ.Първомай, между квартали №32, 33 и квартал №61, между
осови точки №5а, 7 и 65 и прилагане на уличните и дворищни регулации по
съществуващи имотни граници.
На основание Чл.129, ал.1 от ЗУТ и §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ, във връзка с Чл.21, ал.1, т.11 от
ЗМСМА, Общински съвет град Първомай

РЕШИ:

1. Одобрява проект за /Подробен устройствен план - План регулация /ПУП – ПР/,
във връзка с промяна на предвидени но нереализирани улици, плана на с.Буково,
общ.Първомай, между квартали №32, 33 и квартал №61, между осови точки №5а, 7 и 65
и прилагане на уличните и дворищни регулации по съществуващи имотни граници.

Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание Чл.129, ал.1 от ЗУТ и §8, ал.2,
т.3, след изтичане на сроковете по §6, ал.2 и 4 от ПР на ЗУТ, във връзка с Чл.21, ал.1,
т.11 от ЗМСМА, относно прилагане на уличните и дворищни регулации по
съществуващи имотни граници, за повече от един квартал.

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

ДЕЧКО ПЕТКОВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ
Р Е Ш Е Н И Е № 315
на Общински съвет град Първомай, прието на 29.03.2018 г. по Протокол № 32
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:
 Дарина Делчева Димитрова, родена през 1981 г., от град Първомай, в размер на
3000 лв. Заявление вх. № 53-0-105/28.03.2018 г.
 Васил Грозев Грозев, роден през 1969 г., от с.Виница, в размер на 500 лв.
Заявление вх. № 53-0-78/14.03.2018 г.
2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на приетото от
Общински съвет решение.

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

ДЕЧКО ПЕТКОВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

