
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ

       Р Е Ш Е Н И Е  № 323 

на Общински съвет град Първомай, прието на 31.05.2018 г. по протокол № 34 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, 

предоставяни от Община Първомай, приета с Решение № 391/28.03.2014 г. по 

Протокол № 34 на Общински съвет гр. Първомай. 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.76, ал.3, чл.77 от 

Административнопроцесуален кодекс и чл.8 от Закона за нормативните актове,  

Общинския съвет  град Първомай                                                          

                                           Р Е Ш И: 

          Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община 

Първомай, приета с Решение № 391/28.03.2014г. по Протокол № 34 на Общински съвет 

гр. Първомай.

Мотиви: Актуализиране и привеждане на нормативната база на Община Първомай в 

съответствие с изменени и новоприети нормативни актове от по-висша степен, 

въвеждането на нови цени на услуги и на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 

т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.76, ал.3 и чл.77 

от Административнопроцесуален кодекс, чл.8 от Закона за нормативните актове, 

предлагам на Общинския съвет.

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 20 

Гласували: За – 14 

  Против – няма 

  Въздържали се – 6 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 324 

На Общински съвет град Първомай, прието на 31.05.2018 г. по протокол № 34 

Относно: Приемане на План за действие на община Първомай за интегриране на 

български граждани от ромски произход /2018-2020 г./ 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общински съвет град 

Първомай 

                                             Р Е Ш И : 

Общински съвет град Първомай приема План за действие на община Първомай за 

интегриране на български граждани от ромски произход /2018-2020 г./ 

Мотиви: Общинския план за действие се приема с цел подпомагане на областното 

планиране и като част от Областната стратегия за интегриране на ромите 2012 - 2020 г., в 

изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 

2012 – 2020 г., приета от МС с Решение № 1 от 05.01.2012 г. и във вр. сС чл.21, ал.1, т.12 

от ЗМСМА. 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 20 

Гласували:   За – 19 

        Против – няма 

        Въздържали се – 1 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ 

    Р Е Ш Е Н И Е  № 325 

На Общински съвет град Първомай, прието на 31.05.2018 г. по протокол № 34 

ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община 

Първомай за 2017 г. 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7, ал.2 от ЗБППМН,

Общински съвет град Първомай 

                                            Р Е Ш И : 

Общински съвет гр.Първомай приема за сведение Отчет за дейността на Местна 

комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните при община Първомай за 2017 г. 

Мотиви: приема се в изпълнение на задълженията на МКБППМН, произтичащи от 

чл.7, ал.2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните /ЗБППМН/. 

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  № 326 

На Общински съвет град Първомай, прието на 31.05.2018 г. по протокол № 34 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Първомай по Програма за развитие на 

селските райони за период 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ с Проект с работно заглавие: „Реконструкция и ремонт на 

Обединено детско заведение „Осми март” и филиал в кв. Любеново, гр. Първомай, 

обл. Пловдив“. 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23, и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общинският  съвет – Първомай 

Р Е Ш И : 

1. Дава съгласие Община Първомай да кандидатства за финансиране по реда на 

Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ, утвърдени със Заповед № РД09-221 от 08.03.2018 г. на зам.министър 

и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020г. по процедура № BG06RDNP001-7.004 

Детска градина „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска 

образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва 

детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“ по Подмярка 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 Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., с  Проект 

с работно заглавие „Реконструкция и ремонт на Обединено детско заведение "Осми 

март" и филиал в кв. Любеново, гр. Първомай, обл. Пловдив". 

2. 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 1.2.6.„Подобряване  

състоянието  на  сгради  публична  собственост  и такива  с  обществено  значение” от 

Общинския план за развитие на Община Първомай 2014-2020г. 

3. Упълномощава Кмета на Община Първомай да предприеме всички необходими 

действия във връзка с кандидатстването на Община Първомай пред  ДФ „Земеделие", 

да подготви всички изискуеми за целта документи както и да  подаде   заявление   за   

подпомагане   за   Проект с работно заглавие „Реконструкция и ремонт на Обединено 

детско заведение "Осми март" и филиал в кв. Любеново, гр. Първомай, обл. Пловдив", 

съгласно изискванията на Условията за кандидатстване с проектни предложения за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, утвърдени със Заповед № РД09-221 

от 08.03.2018 г. на зам.министър и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020г. по 



процедура № BG06RDNP001-7.004 Детска градина „Реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно 

значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета 

на общината“ по Подмярка 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 Програма за развитие на 

селските райони 2014 – 2020 г.. 

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  № 327 

На Общински съвет град Първомай, прието на 31.05.2018 г. по протокол № 34 

ОТНОСНО: Обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот № 

207029, отреден за местен път в землището на с.Искра, общ.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, т.3 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, Общински съвет гр.Първомай 

Р Е Ш И : 

Обявява за частна общинска собственост поземлен имот № 207029 с площ 

0,460 дка, с начин на трайно ползване – местен път,  находящ се в стопански двор, 

местността местността „Харманлан”, землището на с.Искра, общ.Първомай, 

обл.Пловдив, поради това, че е престанал да изпълнява 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 насърчаване 

на инвестиционния процес на бизнеса на територията 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  № 328 

На Общински съвет град Първомай, прието на 31.05.2018 г. по протокол № 34 

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, чл.16 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.16. Терен за търговски цели с площ от 20 кв.м., находящ се в северозападната 

част от площадно пространство пред УПИ І – СОНС и културен дом в кв. 48 по 

регулационния план на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.”

2. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване 

част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за 

търговски цели както следва:  

Терен за търговски цели с площ от 20 кв.м., находящ се в северозападната част 

от площадно пространство пред УПИ І – СОНС и културен дом в кв. 48 по 

регулационния план на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 

308/1971 г., при граници на терена: от три страни площадно пространство и корито на 

р.Каялийка. 

Теренът обозначен, чрез защриховане в черно на приложената към настоящото 

решение скица, е предназначен за поставяне на самостоятелен търговск обект. 

3. Размерът на началната наемна цена на терена се определя, съгласно Наредбата 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни 

от община Първомай /приета с Решение № 391 от 28.03.2014 г. на ОбС гр.Първомай по 

Протокол № 34/. 

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, във връзка с подадено заявление вх.№ 94-00-

567/23.04.2018г. и с оглед изпълнение бюджета 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  № 329 

На  Общински съвет град Първомай, прието на 31.05.2018 г. по протокол № 34 

ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ ІІ – 

фотоволтаици, производствена и складова дейност от кв.12 по регулационния 

план на с.Драгойново, общ.Първомай, обл.Пловдивска на собственика на законно 

построена върху него сграда по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС. 

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

администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с чл.46, ал.3 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: 

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 В „ Имоти, които община Първомай има намерение да 

продаде по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС” с нова точка, а именно: 

 т.4. „Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 10 993 кв.м., предназначен за 

производствена и складова дейност, съставляващ УПИ ІІ – фотоволтаици, 

производствена и складова дейност от кв.12 по регулационния план на с.Драгойново, 

общ.Първомай, обл.Пловдивска ”. 

2. Да се продаде на „Вода Драгойна” ООД с ЕИК 107560539, следния общински 

недвижим имот – частна общинска собственост: 

Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 10 993 кв.м., предназначен за 

производствена и складова дейност, съставляващ УПИ ІІ – фотоволтаици, 

производствена и складова дейност от квартал 12 по регулационния план на 

с.Драгойново, общ.Първомай, обл.Пловдивска, одобрен със Заповед № РД-15-

61/1988г., изменен със Заповеди № РД-15-462/05.07.2010г. и № РД-15-101/24.02.2017г., 

при граници на имота: улица, УПИ І – зеленина /река Каялийка/, УПИ І – зеленина, 

УПИ VІ – трафопост, улица и УПИ ІІІ – водоизточник.. За имота е съставен Акт за 

частна общинска собственост № 1535/13.03.2017г., вписан в Службата по вписванията 

Първомай под № 164, том 1, дв.вх. № 273 от 13.03.2017г.  

3. Одобрява пазарна оценка в размер на 56 724 лв. /петдесет и шест хиляди 

седемстотин двадесет и четири лева/ с включен ДДС, въз основа на пазарна оценка, 

изготвена от независим оценител.   



4. Цената на описания по т.2 общински недвижим имот в размер на 56 724 лв. 

/петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и четири лева/ с включен ДДС, се дължи 

от „Вода Драгойна” ООД с ЕИК 107560539, като всички данъци и такси по сделката, са 

за сметка на дружеството. 

5. Възлага на кмета на Община Първомай да издаде заповед и сключи договор за 

продажба на описания в т.2 недвижим имот. 

Мотиви: Настоящето решение се приема във връзка с подадена молба Вх. № 53-00-

80/13.02.2018г. от „Вода Драгойна” ООД с ЕИК 107560539 и на основание чл.21, ал.1, 

т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.3 и чл.58, ал.1 от 

НРПУРОИ. 

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  № 330 

На  Общински съвет град Първомай, прието на 31.05.2018 г. по протокол № 34 

Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти № 9504 и № 9505 - 

частна общинска собственост, находящи се в землище гр.Първомай, 

общ.Първомай, обл.Пловдив   

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

администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската 

собственост, чл.6, 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. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост в Община Първомай през 2018 година” към Раздел ІІІ, т.Б. 

„Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нови точки, а именно: 

- т.37. Имот № 9504 от масив 39, с площ 0,403 дка, по плана на 

новообразуваните имоти (ПНИ) на местността „Пантелей, Липака” в землището на 

гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив; 

- т.38. Имот № 9505 от масив 39, с площ 0,991 дка, по плана на 

новообразуваните имоти (ПНИ) на местността „Пантелей, Липака” в землището на 

гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно 

наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва: 

II.1.1. Поземлeн имот № 9504 от масив 39, с площ 0,403 дка, с начин на трайно 

ползване – полски път, по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на местността 

„Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при 

граници и съседи: ПИ № 195; ПИ № 149; ПИ № 200; ПИ № 247; ПИ № 195; полски път 

№ 9501; ПИ № 204; ПИ № 245; ПИ № 244; ПИ № 243; ПИ № 201. 

II.1.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 1 150,00 лв. (хиляда сто и петдесет 

лева) за описания по т.II.1.1. общински имот, изготвена от оценител на недвижими 

имоти. 

II.1.3. Определя начална тръжна цена в размер 1 150,00 лв. (хиляда сто и 

петдесет лева). 



II.2.1. Поземлeн имот № 9505 от масив 39, с площ 0,991 дка, с начин на трайно 

ползване – полски път, по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на местността 

„Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при 

граници и съседи: ПИ № 195; ПИ № 117; ПИ № 246;  полски път № 9501; ПИ № 116; 

ПИ № 235; ПИ № 236; ПИ № 198; ПИ № 197; ПИ № 9501 полски път; ПИ № 237.

II.2.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 2 800,00 лв. (две хиляди и 

осемстотин лева) за описания по т.II.2.1. общински имот, изготвена от оценител на 

недвижими имоти.

II.2.3. Определя начална тръжна цена в размер на 2 800,00 лв. (две хиляди и 

осемстотин лева). 

ІII. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия 

по изпълнение на решението. 

Мотиви: Настоящото решение се приема с цел насърчаване и подкрепяне на 

инвестиционния процес на бизнеса на територията 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  № 331 

На  Общински съвет град Първомай, прието на 31.05.2018 г. по протокол № 34 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за процедиране на ПУП-План регулация за част 

от улица между о.т. 100а, 99б, 99а и 99 от ул.“Бузлуджа“, с.Градина, 

общ.Първомай, попадащ между кв.36 и кв.36а по действащия регулационен план 

на с.Градина, преобразуване вида на собствеността от „общинска публична“ в 

„общинска частна“ собственост на обособена част от улично пространство с площ 

от 250.00 кв.м. и присъединяването й към УПИ XII-458,търговия и производство, 

кв.36, по плана на с.Градина, след прилагане на разпоредбите на чл.15, ал.3 и ал.5 

от ЗУТ. 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 

от ЗОС, чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и чл. 3, ал.2, ал.4 и ал.7 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет 

в гр.Първомай  

           Р Е Ш И : 

1. Дава съгласие да бъде процедиран ПУП-План регулация за изменение на 

улична регулация  между о.т. 100а, 99б, 99а и 99  от ул.“Бузлуджа“, по кадастралния и 

регулационен план на с.Градина, общ.Първомай, между кв.36 и кв.36а, във връзка с 

преотреждането на част от улично пространство и последващо присъединяване към 

съседен парцел на обособена част от същото, с площ от 250.00 кв.м., обозначена между 

точки А, В, С, Д, Е и F, колорирана със зелен цвят на скица-предложение, неразделна 

част от настоящото решение, по реда на чл.124а, чл.129 от ЗУТ и при условията на 

чл.15, ал.3 от същия закон. 

2. Дава съгласие да бъде преобразуван вида собственост от „общинска 

публична“ в „общинска частна“ собственост на обособена част от улично пространство 

с площ от 250.00 кв.м., обозначена между точки А, В, С, Д, Е и F, колорирана със зелен 

цвят на скица-предложение, неразделна част от настоящото решение. 

3. На основание чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, възлага на Кмета на Община 

Първомай да сключи със собственика на УПИ XII-458, търговия и производство, кв.36, 

по плана на с.Градина, общ.Първомай, предварителен договор за продажба на 

обособена част от улично пространство с площ от 250.00 кв.м., обозначена между точки 

А, В, С, Д, Е и F, колорирана със зелен цвят на скица-предложение, неразделна част от 

настоящото решение по пазарна цена, определена от независим оценител, в общ размер 

на 1 625 лв. (хиляда шестстотин двадесет и пет лева) без ДДС; 



4. След влизане в сила на Заповедта за одобряване на ПУП-План регулация за  

изменение на част от съществуваща улица  между о.т. 100а, 99б, 99а и 99  от 

ул.“Бузлуджа“, по кадастралния и регулационен план на с.Градина, общ.Първомай, 

между кв.36 и кв.36а, възлага на Кмета на Община Първомай да сключи окончателен 

договор за прехвърляне на собствеността върху присъединената към УПИ XII-458, 

търговия и производство, кв.36, обособена част 

Мотиви: Предвид необходимостта от привеждане в съответствие на 

действителното състояние на участъка между о.т. 100а, 99б, 99а и 99 от ул.“Бузлуджа“, 

по кадастралния и регулационен план на с.Градина, общ.Първомай, между кв.36 и 

кв.36а, с действащите кадастрален и регулационен план на с.Градина, общ.Първомай и 

на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 

от ЗОС, чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и чл. 3, ал.2, ал.4 и ал.7 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 20 

Гласували: За – 20 

  Против – няма 

  Въздържали се – няма 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ 

    Р Е Ш Е Н И Е  № 332 

На  Общински съвет град Първомай, прието на 31.05.2018 г. по протокол № 34 

ОТНОСНО: Внасяне на предложение в Министерски съвет на Република 

България за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от Кодекса за социално 

осигуряване на Станислава Танева Димитрова с ЕГН: 0842114530 от с. Градина, 

община Първомай, област Пловдив, ул. „Христо Ботев” № 84. 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2, т. 1 и 

ал. 4, т. 3 НПОС, във вр. с чл. 92 от КСО, Общински съвет – гр. Първомай  

Р Е Ш И: 

Дава съгласие да се внесе предложение в МС на РБ за отпускане на персонална 

пенсия на Станислава Танева Димитрова с ЕГН: 0842114530, с. Градина, ул.”Христо 

Ботев” № 84, общ. Първомай. 

Мотиви: Във връзка с постъпила по компетентност от НОИ заявление от Таньо 

Николов Димитров от с. Градина, общ. Първомай ведно с комплект документи, за 

отпускане на персонална пенсия на дъщеря му  Станислава Танева Димитрова с ЕГН: 

0842114530, с. Градина, ул.”Христо Ботев” № 84, общ. Първомай, видно от които 

същата попада в категорията лица, посочени в чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите 

и осигурителния стаж. Персоналната пенсия е единствената възможност за получаване 

на гарантиран доход от Станислава Танева Димитрова, останала без майка. 

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  № 333 

На  Общински съвет град Първомай, прието на 31.05.2018 г. по протокол № 34 

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: 

 Ерол Ибрям Мехмед, роден през 1966 г., от с.Воден, в размер на 500 лв. 

Заявление вх. № 53-0-153/29.05.2018 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 


