
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ 

Р Е Ш ЕН И Е  № 352 

на Общински съвет град Първомай, прието на 27.09.2018 г. по протокол № 38 

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: 

 Боян Бонев, роден през 1996 г., от гр.Първомай, в размер на 3 000 лв. Заявление 

вх. № 53-0-229/26.09.2018 г. 

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на приетото от 

Общински съвет решение.                                                      

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 21 

Гласували:      За – 21 

Против – няма 

Въздържали се – няма 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ 

Р Е Ш ЕН И Е  № 353 

на Общински съвет град Първомай, прието на 27.09.2018 г. по протокол № 38 

Относно: Допълване на Решение № 345 на Общински съвет град Първомай, 

прието на 30.08.2018 година, по Протокол № 37  за разрешаване съществуването 

на маломерни и слети паралелки в общински училища, с брой на ученици под 

нормативно определения, за учебната 2018/2019 година. 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 20 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  чл. 68, ал.1, т.2, ал. 2 и  ал. 8 от Наредба за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование, приета с ПМС № 219 от 05.07.2017 г. (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 10 Април 

2018 година), Общински съвет-Първомай  

Р Е Ш И: 

1. Допълва т. 2 на Решение № 345 на Общински съвет град Първомай, 
прието на 30.08.2018 година, по Протокол № 37, касаещо Разрешаване съществуването 
на маломерни и слети паралелки в общински училища, с брой на ученици под 
нормативно определения, като за учебната 2018/2019 година допуска изключение от 
минималния брой на учениците в паралелките, не по-малко от 10 ученици, по чл. 68, 
ал.1, т.2, ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 05.07.2017 г. 
(изм. и доп. ДВ. бр.31 от 10 Април 2018 година), както следва: 

Разрешава съществуването на маломерна паралелка за учебната 2018/2019 

година от 17 /седемнадесет/ ученици, дневна форма на обучение, в IХ 
б
 клас, 

професия „Агроеколог”, специалност „Агроекология” в ПГСС „Васил Левски”, 

град Първомай, без дофинансиране. 

2. В останалата си част Решение № 345 на Общински съвет град Първомай, 

прието на 30.08.2018 година, по Протокол № 37 остава непроменено. 

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с 

чл. 20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 282, ал. 24, 

т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 68, ал. 2, ал. 8 

Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, приета с ПМС № 219 от 05.07.2017 г. (изм. и доп. ДВ. бр.31 

от 10 Април 2018 година). 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 21 



Гласували:      За – 21 

Против – няма 

Въздържали се – няма 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ 

Р Е Ш ЕН И Е  № 354 

на Общински съвет град Първомай, прието на 27.09.2018 г. по протокол № 38 

ОТНОСНО: Внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България 

за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от КСО на Тодорка Димитрова с ЕГН 

…………. от с. Татарево, общ. Първомай.

На основание чл. 21, ал. 2  във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 4, т. 3, във 

връзка с ал. 2, т. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл. 92 от КСО,

Общински съвет гр. Първомай  

Р Е Ш И : 

Дава съгласие да се внесе предложение в Министерски съвет на Република 

България за отпускане на персонална пенсия на Тодорка Димитрова с ЕГН ………… от 

с. Татарево, общ. Първомай. 

Мотиви: Във връзка с постъпило Заявление вх. № 94-00-1396/10.09.2018г. от Тодорка 

Димитрова с ЕГН ………… от с. Татарево, общ. Първомай, ведно с приложените към 

него документи, за отпускане на персонална пенсия на същата, видно от които същата 

попада в категорията лица, посочени в чл.7, ал.2, т.2 от Наредба за пенсиите и 

осигурителния стаж и поради факта, че персоналната пенсия е единствената 

възможност за получаване на гарантиран доход от Тодорка Димитрова.

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 21 

Гласували:      За – 21 

Против – няма 

Въздържали се – няма 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 


