
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

Р Е Ш Е Н И Е № 380 

На Общински съвет град Първомай, прието на 28.02.2019 г. по Протокол № 43 

Относно:  Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет  град Първомай,  
за  второ  полугодие на 2018 година. 

На основание чл.21, ал.1, т. 24 и  ал.2 от ЗМСМА и чл. 44, ал. 1, т. 7 от същия закон, 
Общински съвет град Първомай 

Р Е Ш И: 

Приема отчета на Кмета на община Първомай за изпълнение на решенията, приети от 
Общински съвет – Първомай, мандат 2015-2019 година, отнасящи се за второто 
полугодие на 2018 година. 

Мотиви: Предвид разпоредбата на чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА относно периодичен 
отчет на Кмета на общината за изпълнението на решенията на Общински съвет и на 
основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т. 24 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 № 381 

На Общински съвет град Първомай, прието на 28.02.2019 г. по Протокол № 43 

Относно: Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на 
територията на община Първомай за 2018 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

Р Е Ш И: 

Приема Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на 
територията на Община Първомай за 2018 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 и чл. 52, ал. 8 и ал. 9 от Закона за 

управление на отпадъците. 

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 № 382 

На Общински съвет град Първомай, прието на 28.02.2019 г. по Протокол № 43 

Относно: Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска 
собственост в Община Първомай през  2019 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 град Първомай  

Р Е Ш И: 

1. Приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска 
собственост в Община Първомай през  2019 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 № 383 

На Общински съвет град Първомай, прието на 28.02.2019 г. по Протокол № 43 

Относно:  Приемане на Бюджет на община Първомай за 2019 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 2019 г., Постановление на Министерски  съвет № 
344 от 21.12.2018 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България 
за 2019 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 град Първомай 

Р Е Ш И: 

1. Приема бюджета на община Първомай за 2019 г. както следва: 
     1.1. По прихода в размер на 17 643 414 лева съгласно Приложение № 1 в т.ч. :

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности  в размер на 11 888 651 лв., в 
т.ч.: 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 
11 298 942  лв; 

1.1.1.2. Преходен остатък от 2018 г. в размер на 589 709 лева, в т.ч. налични по 
банкова сметка 221 лева и 589 488 лева използвани за разплащане на разходи в местни 
дейности, разпределен по функции както следва: 
                  -  „Общи държавни служби”      -  71 930 лева; 
                  -  „Отбрана и  сигурност”           -  51 823 лева; 
                  -  „Образование”                          - 371 809 лева; 
                  -  „Здравеопазване”                     - 27 113 лева; 
                  -  „Соц. осигуряване, подпомагане и грижи” – 67 034 лева; 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на  5 754 763 лева; в т.ч. : 
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 702 000  лева; 
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 760 232  лева; 
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 2 650 700, в т. ч.  

1.1.2.3.1 Обща изравнителна субсидия в размер на 1 791 200 лева.; 
1.1.2.3.2 Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на  

151 500 лева.; 
1.1.2.3.3 Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 708 000 лева; 

1.1.2.4. Предоставени трансфери в размер на (– 170 000) лева; 
1.1.2.5. Временни безлихвени заеми в размер на (– 410 907) лева; 
1.1.2.6. Погашения по дългосрочни заеми в размер на (– 384 902) лева; 
1.1.2.7. Друго финансиране в размер на (– 549 587) лева; 
1.1.2.8. Преходен остатък от 2018 г. в размер на 270 лева; 
1.1.2.9. Трансфер между бюджет и СЕС в размер на 156 957 лева 

     1.2. По разходите в размер на 17 643 414 лева, разпределени по функции, групи, 
дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2 в т.ч.: 



1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 11 888 651 лева;  
1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи и от 

изравнителна субсидия на делегираните от държавата дейности в размер на 1 004 211
лева; 

1.2.3. За местни дейности в размер на 4 750 552 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 907 195 лева и текущи 
ремонти в размер на 137 706 лева, съгласно Приложение № 3; 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в 
размер на 708 000 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 2019 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 2019 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 74 000 лева съгласно Приложение № 6; 
4.5. За дофинансиране превоз на ученици  в размер на 50 000 лева; 
4.6. Определя целеви средства в годишен размер на 24 000 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 123 000 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 Димитър Недев 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 5 900 лева; 
5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 2950 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 2019 г. и прогнозни показатели за 2020 и 2021 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 2019
г. е 831 656 лева, включително главница, лихви, такси, комисиони и други плащания по 
поет от общината дълг  

10.2 Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2019 година в размер 
на 0 лева. 

10.3. Максимален размер на поетия общински дълг и общинските гаранции към 
31.12.2019 г. в размер на 616 257  лева; 
11. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат 
да бъдат натрупани през 2019 г. в размер 15 % от средногодишния размер на 
отчетените разходи за последните четири години или  2 380 634 лева. 
12. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2019 г. в размер на 50 % от средногодишния размер на отчетените 
разходи за последните четири години или 7 935 446 лева. 
13. Определя размера на просрочените задължения от 2018 година, които да бъдат 
разплатени от бюджета за 2019 година в размер на 1 428 089 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 2019 година в размер на 1 960 206 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 2019 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 март 2019 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 2019 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 2019 г., Постановление на Министерски  съвет № 
344 от 21.12.2018 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България 
за 2019 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 – 16 

Против – няма 

Въздържали се – 4 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

Р Е Ш Е Н И Е № 384 

На Общински съвет град Първомай, прието на 28.02.2019 г. по Протокол № 43 

Относно: Изменение на Решение № 372, прието на 20.12.2018 г. по Протокол № 41 

от ОбС гр. Първомай 

На основание чл.21, ал.2, чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Общински съвет град Първомай 

Р Е Ш И: 

1.Изменя Решение № 372, прието на 20.12.2018 г. по Протокол № 41 от ОбС 
гр. Първомай, като отменя т.2 от него, а именно: 

„2. Определя наемната цена за предоставяне на имоти – полски пътища и 
нефункциониращи напоителни канали в размер на средното рентно плащане за „нива“ 
за съответните землища на община Първомай, както следва: Първомай – 30 лв./дка, 
с.Брягово – 25 лв./дка, с.Бяла река – 21 лв./дка, с.Виница – 17 лв./дка, с.Воден – 23 
лв./дка, с.Добри дол – 28 лв./дка, с.Драгойново – 22 лв./дка, с.Дълбок извор – 27 лв./дка, 
с.Езерово – 12 лв./дка, с.Караджалово – 21 лв./дка, с.Крушево – 40 лв./дка, с.Поройна – 
27 лв./дка, с.Православен – 31 лв./дка, с.Татарево – 27 лв./дка.“ 

Мотиви: Настоящото решение се приема във връзка с писмо вх.№ 06-00-86/28.12.2018 
г. от Областен управител на област Пловдив и на основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА. 

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 Е Н И Е № 385 

На Общински съвет град Първомай, прието на 28.02.2019 г. по Протокол № 43 

Относно: Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ – 
ПЪРВОМАЙ” ЕООД гр. Първомай 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.44, ал.1 и 2 от Наредбата за реда на 
управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и 
предприятия с общинско участие, чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), 
чл.3 и чл.5, ал.1 от Наредба № 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за 
възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, Общински съвет град 
Първомай

Р Е Ш И: 

Обявява конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ – ПЪРВОМАЙ” 
ЕООД гр. Първомай, за срок от три години, при следните условия:

1. Изисквания към кандидатите: 
- Да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по 

медицина, съответно дентална медицина и квалификация по здравен мениджмънт или 
лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление 
и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато 
обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование 
в областта на здравния мениджмънт; 

- Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по 
дентална медицина, или икономист. Кандидатите, притежаващи образователно-
квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да 
имат придобита специалност. 

- Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ 
характер, освен ако са реабилитирани. 

2. Необходими документи за участие в конкурса:  
- Заявление за участие в конкурса (свободен текст);
- Автобиография; 
- Дипломи за образователно-квалификационна степен, съгласно изискванията - 

нотариално заверени;
- Документи, удостоверяващи квалификацията по здравен мениджмънт 

(съгласно §3 от Заключителните разпоредби на Наредба №9 за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ) – 
нотариално заверени.

- Актуално свидетелство за съдимост (оригинал);
- Копие от трудова/служебна книжка – нотариално заверено;
- Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен 

период. 

3. Място и срок за подаване на документите: 
За участие в конкурса се подава заявление в свободен текст, подписано от 

кандидата, което съдържа трите му имена, адрес, телефон за връзка и обект на  



конкурса. Към заявлението се прилагат, два отделни запечатани, непрозрачни плика, 
както следва:

- Плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието 
на кандидатите с изискванията за участие (дипломи, удостоверения, свидетелства, 
трудова или служебна  книжка, автобиография, както и свидетелство за съдимост);  

- Плик № 2 съдържа писмена разработка на програма за развитието и дейността 
на лечебното заведение за тригодишен период 

Плик № 1 и Плик № 2 се поставят в един общ запечатан плик, на който са 
написани трите имена на кандидата и обекта на конкурса., 

Заявленията се подават в деловодството на Община Първомай, на адрес: гр. 
Първомай, ул. ”Братя Миладинови-юг” № 50, от 8.00 до 17.00 часа в срок до 15.04.2019 
год.  

Всяко подадено заявление се завежда в деловодната система на Община 
Първомай, по реда на постъпването си, като на кандидата се издава  удостоверение, в 
което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му, както и 
входящия номер. 

4. Провеждане на конкурса 
Конкурсът се провежда на три етапа: 
- Проверка на съответствието на представените документи с предварително 

обявените изисквания; 
- Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на 

лечебното заведение за тригодишен период; 
- Събеседване с кандидатите. 

5. Теми, предмет на събеседването: 
- Основни приоритети и задачи, стратегия за бъдещо развитие и управление на 

„МБАЛ – ПЪРВОМАЙ” ЕООД в съответствие с националната здравна политика; 
- Анализ на заболеваемостта и потребности от болнична помощ в община 

Първомай, политика за привличане и задържане на специалисти в лечебното заведение, 
както и повишаване на качеството на медицинското обслужване; 

- Степен на познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността на 
лечебните заведения. 

Информация за състоянието на лечебното заведение относно структурата, 
бюджета, числеността и щатното разписание на персонала ще бъде на разположение на 
кандидатите в търговското дружество в срок до 12.04.2019 год. 

6. Дата и място за провеждане на конкурса. 
Конкурсът ще се проведе на 16.04.2019 г. от 10.00 часа в Заседателна зала /2-ри 

етаж/ в сградата на Общинска администрация град Първомай.  

7. За организиране и провеждане на конкурса назначава комисия и 
определя нейния състав:  

1/ ................................................................................................ – председател; 
2/ Красимир Николаев Ямалиев - общински съветник  – секретар; 
3/ Светозар Колев Славчев - общински съветник  –  член /юрист/ 
4/............................................................. – член/представител на РЗИ – гр.Пловдив/; 
5/ д-р Петя Тодорова Маджарова - общински съветник – член /магистър по 

медицина/ 



8. В тридневен срок от приключване на последния етап на конкурса, Комисията 
изготвя протокол с който предлага за одобрение от Общински съвет Първомай 
кандидата, класиран на първо място и класирането по реда на следващите участници. 
Предложеното от Комисията класиране се утвърждава на първото след провеждане на 
конкурса заседание на Общинския съвет, но не по-късно от двумесечен срок от 
получаване на решението на Комисията. 

9. В петдневен срок от утвърждаването по т.8 на класирането от Общинския 
съвет, Комисията обявява класирането на интернет страницата на Община Първомай и 
уведомява участниците за това. 

10. В тридневен срок от уведомяването им, но не по-късно от 10 дни от 
обявяване на класирането в интернет страницата на Община Първомай, участниците в 
конкурса могат да подават писмени възражения до Общинския съвет при нарушения по 
процедурата по провеждане на конкурса. Когато Общинския съвет установи, че 
възражението е основателно, той отменя предложеното класиране като възлага на 
Комисията да проведе отново конкурса от момента на установеното нарушение или 
взема решение за обявяване на нов конкурс. 

11. В двуседмичен срок от изтичане на срока за възражения по т.10, Кметът на 
Общината сключва договор за възлагане на управлението с участника спечелил 
конкурса, в който се определят правата, задълженията и възнаграждението му. 

12. Определя възнаграждение на членовете на комисията в размер на 100 лева. 
13. Утвърждава проект на договор за възлагане управлението на „МБАЛ – 

ПЪРВОМАЙ” ЕООД, съгласно Приложение № 1 към настоящата докладна записка. 
14. Задължава председателя на Общински съвет Първомай да публикува 

решението в един местен вестник и на интернет страницата на Община Първомай в 14- 
дневен срок от приемането му, но най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на 
заявленията за участие. 

Мотиви: Поради изтичане срока на Договор за възлагане на управлението на  „МБАЛ – 
ПЪРВОМАЙ” ЕООД № 32/05.02.2013 г. с настоящия управител д-р Румяна Димитрова 
Бойлова, удължен с Допълнително споразумение № 61-02-6/05.02.2016г., подписано в 
резултат на приетото на 28.01.2016 год. Решение № 27 по Протокол № 4 на Общински 
съвет гр. Първомай и на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.44, ал.1 и 2 от 
Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински 
търговски дружества и предприятия с общинско участие, чл.63, ал.3 от Закона за 
лечебните заведения и чл.3 и чл.5, ал.1 от Наредба № 9 за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения  по ЗЛЗ. 

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 Е Н И Е № 386 

На Общински съвет град Първомай, прието на 28.02.2019 г. по Протокол № 43 

Относно: Издаване на запис на заповед от община Първомай в полза на Министерство 
на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна 
програма „Региони в растеж“ – главна дирекция „Градско и регионално развитие“, с 
оглед осигуряване на адекватно обезпечение на авансово плащане за проект № 
BG16RFOP001-3.002-0020 „Подобряване на материално-техническата база на ПГСС „В. 
Левски“ гр. Първомай с цел повишаване качеството на образователната среда” по 
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-
0020-С01 по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура на 
директно предоставяне BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в 
Република България“. 

На основание чл.21, ал.1, т. 10, т.23 и т. 24; чл. 21, ал.2; чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, 
свързано с чл. 15, т.1 и чл. 16, т. 3 от ДБФП №  BG16RFOP001-3.002-0020-С01/20. 12. 
2016 г., както и чл. 4.(1).a. от Анекс към ДБФП № РД-02-37-307(1), Общински съвет 
град Първомай 

Р Е Ш И: 

1. Упълномощава кмета на община Първомай да подпише запис на заповед с 
краен срок за предявяване за плащане 20. 06. 2019 г , без протест и без разноски, без 
никакви възражения и без такси и удръжки, платима на предявяване в полза на 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на 
оперативна програма „Региони в растеж“ – главна дирекция „Градско и регионално 
развитие“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0020-
С01 от 20. 12. 2016 г., сключен между МРРБ и община  Първомай, в размер на 
454 235,11 лв. (четиристотин петдесет и четири хиляди двеста тридесет и пет лева 
и 11 стотинки), за обезпечаване на 100% авансовото плащане по договора, за Проект: «
Подобряване на материално-техническата база на ПГСС „В. Левски“ гр. Първомай с 
цел повишаване качеството на образователната среда» по оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014–2020 г., процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-
3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“; 

2. Възлага на кмета на община Първомай да подготви необходимите документи 
за представяне на Запис на заповед по полученото авансовото плащане по договор 
№ BG16RFOP001-3.002-0020-С01 от 20. 12. 2016 и да ги представи пред Министерство 
на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г., главна дирекция „Градско и регионално 
развитие“ ; 

3. Отменя  Решение № 377/30. 01. 2019 г. по Протокол № 42 на Общински съвет 
гр. Първомай. 



Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание чл. 21 ал.1 т.10, т.23 и т.24; чл. 
21, ал.2; чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, както и чл. 15, т.1 и чл. 16, т. 3 от ДБФП №  
BG16RFOP001-3.002-0020-С01/20. 12. 2016 г.; чл. 4.(1).a. от Анекс към ДБФП № РД-02-
37-307(1).

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 Е Н И Е № 387 

На Общински съвет град Първомай, прието на 28.02.2019 г. по Протокол № 43 

Относно: Попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели за Районен 
съд Първомай, мандат 2019 г. - 2023 г. 

На основание чл.21, ал.1, т.1 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.68 и чл.68”е”от Закона за съдебната власт, чл.8, ал.1 и ал.4 от 
Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет и във вр. с 
писмо вх.№53-0-19/31.01.2019 год. от и.ф. Председател на Окръжен съд Пловдив, 
относно попълване списъка на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд 
Първомай, мандат 2019 г. – 2023 г., Общински съвет град Първомай 

Р Е Ш И: 

1. Удължава срока за участие в процедура по избор на кандидати за съдебни 
заседатели, открита с  Решение №355, взето на 31.10.2018 год. по протокол №39, за 
попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд 
Първомай, мандат 2019 г. - 2023 г.

2. Изисквания към кандидатите:
За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, 

който: 
                 - е на възраст от 21 до 68 години; 
                 - има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на 
съда, за който кандидатства; 
                 - има завършено най-малко средно образование; 
                 - не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; 
                 - не страда от психически заболявания. 

Съдебен заседател не може да бъде лице, което: 
                 - е съдебен заседател в друг съд; 
                 - е общински съветник от съдебния район, за който е избран; 
                 - участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация 
с политически цели; 
                - работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните 
работи или в други органи за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за 
който е избран. 

Кандидатите за съдебни заседатели, не могат да бъдат избирани за повече от два 
последователни мандата към Районен съд – Първомай. 

3. Необходими документи, място и срок за подаване:
В срок от 04.03.2019 г. до 21.03.2019 г. /вкл./ кандидатите за съдебни заседатели 

подават в деловодството на Общински съвет Първомай - стая  № 205 в сградата на 
Общинска администрация Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг“ № 50, всеки работен 
ден от 8.00 часа до 17.00 часа заявление /Приложение 1 – образец, утвърден с Решение  



№355, взето на 31.10.2018 год. по протокол №39 на Общински съвет Първомай/, към което 
прилагат следните документи:
                 - подробна автобиография, подписана от кандидата; 
                 - нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; 
                 - медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; 
                 - данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат 
за препоръки; 
                - мотивационно писмо; 
                - писмено съгласие; 
                - декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ /Приложение 2 - 
образец, утвърден с Решение № 355, взето на 31.10.2018 год. по протокол № 39 на Общински 
съвет Първомай /;
                - документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване 
на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени 
преди 16 юли 1973 г.  

                    - декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ 
/Приложение 3 - образец, утвърден с Решение № 355, взето на 31.10.2018 год. по протокол № 

39 на Общински съвет Първомай /.
4. Срока за участие в процедурата по избор за попълване на списъка на 

кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд Първомай, мандат 2019 г. - 2023 г. 
и правилата за  провеждане се обявяват на интернет страницата на Община Първомай 
/раздел Общински съвет/, в електронните медии и на информационното табло на входа 
на сградата на Общинска администрация Първомай. 

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.1 и т.23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 68 и чл. 68”е”от Закона за 
съдебната власт, чл. 8, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните 
заседатели на Висшия съдебен съвет и във вр. с писмо вх. № 53-0-19/31.01.2019 год. от 
и.ф. Председател на Окръжен съд Пловдив, относно попълване списъка на кандидатите 
за съдебни заседатели за Районен съд Първомай, мандат 2019 г. – 2023 г. 

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 Е Н И Е № 388 

На Общински съвет град Първомай, прието на 28.02.2019 г. по Протокол № 43 

Относно: Кандидатстване на Община Първомай пред Фонд „Социална закрила” с 
проектно предложение „Подновяване и модернизиране на кухненското обзавеждане и 
оборудване на „Домашен социален патронаж” – гр. Първомай” и осигуряване на 
съфинансиране по проекта.  

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет 
град Първомай 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Първомай с проектно 
предложение „Подновяване и модернизиране на кухненското обзавеждане и 
оборудване на „Домашен социален патронаж” – гр. Първомай” пред Фонд «Социална 
закрила» към министъра на труда и социалната политика. 

2. Поема ангажимент за осигуряване на необходимото съфинансиране в размер 
на не по-малко от 10% от общата стойност на проекта, за сметка на бюджета на 
Община Първомай. 

3. Възлага на кмета на Община Първомай осъществяването на всички дейности, 
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

Мотиви: Настоящото решение се взема на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с оглед 
подновяване и модернизиране на кухненското обзавеждане и оборудване на „Домашен 
социален патронаж” – гр. Първомай.  

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 Е Н И Е № 389 

На Общински съвет град Първомай, прието на 28.02.2019 г. по Протокол № 43 

Относно: Кандидатстване на Община Първомай с проектно предложение по процедура 
чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 – 
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет 
град Първомай 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Първомай с проектно предложение по 
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.040  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 
Компонент 2” 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: Настоящото решение се взема на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с оглед 
подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с 
увреждания и възрастните хора от община Първомай, чрез осигуряване на мрежа от 
услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им.  

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 Е Н И Е № 390 

На Общински съвет град Първомай, прието на 28.02.2019 г. по Протокол № 43 

Относно: Отдаване под наем на части от недвижими имоти – 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 град Първомай 

Р Е Ш И: 

І. Дава съгласие да се отдадат под наем чрез публичен търг с тайно наддаване 
части от недвижими имоти – публична общинска собственост, както следва: 

1. Терен за кафе-автомат с площ от 1 кв.м., находящ се във фоайето на първи 
етаж, секция „В” от сградата на ОбА-Първомай с пл.№ 1316, построена в УПИ I- 
ОБНС, администрация в кв.89 по регулационния план на гр. Първомай, общ. Първомай, 
обл. Пловдив,  при граници на УПИ I- ОБНС, администрация: от три страни улици, 
УПИ III – обслужващи дейности и търговия, улица и УПИ II – озеленяване.  

За имота е съставен Акт за ПОС № 136/20.05.1999г., вписан в Службата по 
вписвания Първомай под № 40, том Х, дв.вх. № 2962 от 02.12.2005г. 

Теренът е обозначен, чрез защриховане в черно на приложената към настоящото 
решение скица. 

2. Помещение с площ от 14,95 кв.м. и склад с площ от 4,73 кв.м., находящи се на 
първи етаж от двуетажна масивна сграда със застроена площ от 208,26 кв.м., 
представляваща Кметство с. Караджалово, общ.Първомай, построена в ПИ пл.№ 485, за 
който е отреден парцел /УПИ/ I – СНС в кв.47 по регулационния план на с. 
Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив, при граници на УПИ: от две страни 
площад, УПИ IІ – училище и улица; За имота е съставен Акт за ПОС № 
738/09.02.2005г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 125, том І, дв.вх. № 
290 от 16.02.2005 г. 

Помещението е обозначено, чрез защриховане в черно на приложената към 
настоящото решение скица. 

3. Терен за търговски цели с площ от 32 кв.м., находящ се в североизточната 
част на УПИ XIIІ – за търговия и общественно обслужващи дейности, целият с площ от 
550 кв.м., в кв.52 по регулационния план на кв. Дебър, гр. Първомай, общ. Първомай, 
обл. Пловдив, при граници на УПИ: от три страни улици, УПИ XI – 1108, за търг. и 
общ. обсл. д-ти и УПИ XIV - за търг. и общ. обсл. д-ти ; За имота е съставен Акт за 
ПОС № 132/22.01.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 37, том І, 
дв.вх. № 68  от 24.01.2013г. 
       Теренът е обозначен, чрез защриховане в черно на приложената към настоящото 
решение скица. 

ІІ. Размерът на началните наемни цени на помещенията и терените се определят, 
съгласно Тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински имоти, приета 
с Решение № 404/28.03.2014г. по Протокол № 34 на ОбС-Първомай  /Приложение №1/ 
и 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/. 
       ІІІ. Определя срок за отдаване под наем 5 /пет/ години, считано от датата на 
сключване на договора; 
       ІV. Възлага на кмета на Община Първомай организирането и провеждането на 
търговете за отдаване под наем на обектите по т.І, както и сключването на договори със 
спечелилия търга участник. 

Мотиви: Настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 
чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.16 от НРПУРОИ и във връзка с изтичане срока на договорите 
наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост.

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 Е Н И Е № 391 

На Общински съвет град Първомай, прието на 28.02.2019 г. по Протокол № 43 

Относно: Доброволно прилагане на влязъл в сила, неприложен дворищнорегулационен
план от 1988 г., по отношение на УПИ ІІ – 559 от кв.59 по регулационния план на с. 
Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив, по реда на § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ. 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна 
администрация, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ, чл.34, ал.4 и чл.41, ал.2 от Закона за 
общинската собственост във връзка с чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Първомай 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие да се приложи доброволно влезлия в сила план за регулация 
одобрен със заповед № РД-15-62 от 1988 г. по отношение на парцел /УПИ/ ІІ – 559, 
целият с площ от 3515 кв.м. с неприложена улична регулация от кв.59 по плана на с. 
Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив, като Община Първомай прехвърли с договор 
по пазарни цени на Любомир ****** Соколов с ЕГН ********* правото на собственост 
върху общински имот с площ от 115 кв.м., който съгласно действащия план за 
регулация на с. Брягово, общ. Първомай, се придава към парцел /УПИ/ ІІ – 559 от кв.59, 
при граници на общинския имот: улица, ПИ № 559 и УПИ ІV - 558. 

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 609,60 лв. (шестстотин и девет лева и 
шестдесет стотинки) с вкл. ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от 
лицензиран оценител. 

3. Определя продажна цена на описания по т.1 общински имот в размер на 
609,60 лв. (шестстотин и девет лева и шестдесет стотинки) с вкл. ДДС, която следва да 
се заплати от Любомир ****** Соколов с ЕГН ********, като всички данъци и такси по 
сделката, са за негова сметка. 

4. Възлага на кмета на Община Първомай да изготви заповед и сключи договор 
на основание §. 8, ал.3 от от ПР на ЗУТ при условията на горните точки. 

Мотиви: Във връзка с подадено заявление вх. № 94-00-192/01.02.2019 г. и изявено 
желание за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация от 1988г., по 
отношение на УПИ ІІ – 559 от кв.59 по плана на с. Брягово, общ. Първомай, обл. 
Пловдив. 

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 Е Н И Е № 392 

На Общински съвет град Първомай, прието на 28.02.2019 г. по Протокол № 43 

Относно: Доброволно прилагане на влязъл в сила, неприложен дворищнорегулационен 
план от 1955 г., по отношение на УПИ ХІХ – 532 от кв.54 по регулационния план на с. 
Буково, общ. Първомай, обл. Пловдив, по реда на § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ. 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна 
администрация, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ, чл.34, ал.4 и чл.41, ал.2 от Закона за 
общинската собственост във връзка с чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Първомай 

Р Е Ш И: 

І. Дава съгласие да се приложи доброволно влезлия в сила план за регулация 
одобрен със заповед № 695 от 1955 г. по отношение на парцел /УПИ/ ХІХ – 532, целият 
с площ от 600 кв.м. с неприложена улична и дворищна регулация от кв.54 по плана на 
с. Буково, общ. Първомай, обл. Пловдив, като Община Първомай прехвърли с 
договор по пазарни цени на Рамадан ****** Садулов с ЕГН ********* правото на 
собственост върху общински имот с площ от 55 кв.м., който съгласно действащия план 
за регулация на с. Буково, общ. Първомай, се придава към парцел /УПИ/ ХІХ – 532 от 
кв.54, при граници на общинския имот: улица, УПИ ХХ-533 и ПИ № 532. 

1. Одобрява пазарна оценка в размер на 247,20 лв. (двеста четиридесет и седем 
лева и двадесет стотинки) с вкл. ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от 
лицензиран оценител. 

2. Определя продажна цена на описания по т.1 общински имот в размер на 
247,20 лв. (двеста четиридесет и седем лева и двадесет стотинки) с вкл. ДДС, която 
следва да се заплати от Рамадан ******* Садулов с ЕГН ********, като всички данъци 
и такси по сделката, са за негова сметка. 

ІІ. Дава съгласие да се приложи доброволно влезлия в сила план за регулация 
одобрен със заповед № 695 от 1955 г. по отношение на парцел /УПИ/ ХІХ – 532, целият 
с площ от 600 кв.м. с неприложена улична и дворищна регулация от кв.54 по плана на 
с. Буково, общ. Първомай, обл. Пловдив, като Община Първомай прехвърли с договор 
по пазарни цени на Рамадан ******* Садулов с ЕГН ********* правото на собственост 
върху общински имот с площ от 115 кв.м., който съгласно действащия план за 
регулация на с. Буково, общ. Първомай, се придава към парцел /УПИ/ ХІХ – 532 от 
кв.54, при граници на общинския имот: улица, ПИ № 532, УПИ VІІ-533 и УПИ VІІ-531. 

1. Одобрява пазарна оценка в размер на 516 лв. (петстотин и шестнадесет лева) 
с вкл. ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител. 

2. Определя продажна цена на описания по т.1 общински имот в размер на 516 
лв. (петстотин и шестнадесет лева) с вкл. ДДС, която следва да се заплати от Рамадан 
******** Садулов с ЕГН *********, като всички данъци и такси по сделката, са за 
негова сметка. 

ІІІ. Възлага на кмета на Община Първомай да изготви заповед и сключи договор 
на основание § 8, ал.3 от от ПР на ЗУТ при условията на горните точки.



Мотиви: Във връзка с подадено заявление вх. № 94-00-1111/23.07.2018 г. и изявено 
желание за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация от 1955г., по 
отношение на УПИ ХІХ – 532 от кв.54 по плана на с. Буково, общ. Първомай, обл. 
Пловдив. 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 21 

Гласували:     За – 21 

Против – няма 

Въздържали се – няма 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 


