
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

  Р Е Ш Е Н И Е  № 411 

На Общински съвет град Първомай, прието на 30.05.2019 г. по Протокол № 46 

Относно: Одобряване на спечелил конкурса за възлагане управлението на 

„МБАЛ-Първомай“ ЕООД гр. Първомай, проведен съгласно Решение № 399, 

прието на 28.03.2019 г. по Протокол № 44 на Общински съвет град Първомай. 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация(ЗМСМА), чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения(ЗЛЗ) във връзка с чл.11, 

ал.2 от  Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 

възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, чл.44, ал.1 

и 2, във връзка с чл.45, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество, 

включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, Общински 

съвет град Първомай

Р Е Ш И:  

1. ОДОБРЯВА д-р РУМЯНА ДИМИТРОВА БОЙЛОВА от гр. Първомай за 

спечелила конкурса за възлагане управлението на „МБАЛ - ПЪРВОМАЙ”ЕООД 

гр.Първомай.

2. ВЪЗЛАГА на д-р РУМЯНА ДИМИТРОВА БОЙЛОВА от гр.Първомай 

управлението на „МБАЛ - ПЪРВОМАЙ”ЕООД гр.Първомай.

3. Упълномощава Кмета на Община Първомай да сключи договор с д-р РУМЯНА 

ДИМИТРОВА БОЙЛОВА от гр. Първомай за възлагане управлението на „МБАЛ-

Първомай” ЕООД, съгласно утвърдения проект на договор.

Мотиви: Във връзка с резултатите от проведения на 16.05.2019 г. конкурс за възлагане 

управлението на „МБАЛ-Първомай” ЕООД и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 63, ал. 3 от Закона за 

лечебните заведения (ЗЛЗ) във връзка с чл. 11, ал. 2 от  Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за 

условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 

заведения по Закона за лечебните заведения, чл. 44, ал. 1 и 2, във връзка с чл. 45, ал. 1 и ал. 2 от 

Наредбата за реда на управление на общинско имущество, включено в общински търговски 

дружества и предприятия с общинско участие. 



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  № 412 

На Общински съвет град Първомай, прието на 30.05.2019 г. по Протокол № 46 

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Първомай в полза на Министерство 

на труда и социалната политика, обезпечаваща авансово плащане по договор № 

BG05M9OP001-2.040-0007-C01 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, Процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания – Компонет 2“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.040-0007-C01 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Първомай“. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, ал.2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, т.3.8. и т.3.8.1. от Договор за отпускане на 

финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0007-C01 по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014 - 2020, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонет 2“ за 

изпълнение на проект BG05M9OP001-2.040-0007-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания в община Първомай“, Общински съвет гр. Първомай

Р Е Ш И:

1. Упълномощава Кмета на община Първомай да подпише Запис на заповед, без 
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на труда 
и социалната политика, главна дирекция „Европейски фондове, международни 
програми и проекти“, определена за Управляващ орган на Оперативната програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, с адрес: град София, ул. Триадица № 
2, ЕИК 000695395, която обезпечава пълния размер на авансовото плащане по 
изпълнение на проект  по Договор № BG05M9OP001-2.040-0007-C01 за отпускане 
на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2014 - 2020, Процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания – Компонет 2“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.040-0007-
C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община 
Първомай“, за сумата от 44 743.19 лв. (четирдесет и четири хиляди седемстотин 
четиридесет и три лева и деветнадесет стотинки), която представлява 20% от 
стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ. 

2. Възлага на Кмета на община Първомай да подготви необходимите документи за 
получаване на авансовото плащане по договор № BG05M9OP001-2.040-0007-C01 за 
отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2014 - 2020, Процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания – Компонет 2“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.040-0007-C01 
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Първомай“ и 
да ги представи пред Управляващия орган.



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  № 413 

На Общински съвет град Първомай, прието на 30.05.2019 г. по Протокол № 46 

ОТНОСНО: Предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни 

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

авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от 

Европейския съюз и по други международни програми и договори, включително и 

на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 104, т. 4 и т. 5 от Закона за публичните 

финанси, чл. 124, т. 2 от Закона за публичните финанси и чл.126 от Закона за 

публичните финанси, Общински съвет град Първомай  

Р Е Ш И : 

Общински съвет град Първомай дава съгласието си да се отпускат временно 

безлихвени заеми от общинския бюджет, с които авансово да се финансират плащания 

по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и от други международни 

програми и договори, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част 

от общинския бюджет, като срокът за погасяване на заемите да се определя в 

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

2019г., като общата сума възлиза на около 46 200 лева средно месечна сума, 

разпределени между следните проекти: 

- Проект „Работа“ – 17 000 лева
- Проект „Нова възможност за младежка заетост 4“ – 1 000 лева
- Проект „Обучения и заетост на младите хора 1“ – 1 500 лева
- Проект „Обучения и заетост 1“ – 23 000  лева
- Проект „Обучения и заетост 2“ – 3 000 лева
- Проект „Обучения и заетост на младите хора 2“ – 700 лева

      Освен горепосочените проекти временен безлихвен заем е необходим и за Проект 

„Подобряване на МТБ на ПГСС „Васил Левски“ гр. Първомай“ в размер на около 3 000

лева еднократно до възстановяване на средствата по окончателното искане за плащане 

от управляващия орган на оперативната програма. 



Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, 

ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 104, т. 

4 и т.5 от Закона за публичните финанси, чл. 124, т. 2 от Закона за публичните финанси 

и чл.126 от Закона за публичните финанси и необходимостта от авансово финансиране 

на проекти до възстановяването им от оперативните програми налага ползването на 

временни безлихвени заеми от бюджета. 

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  № 414 

На Общински съвет град Първомай, прието на 30.05.2019 г. по Протокол № 46 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между общината и физически лица в 

недвижим имот, представляващ УПИ VІ - държавен, находящ се в кв.55 по 

регулационния план на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив. 

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

администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост 

във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 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 „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост в Община Първомай през 2019 година” към Раздел ІІІ, буква Г. 

„Прекратяване на съсобственост между общината, държавата, физически лица или 

юридически лица по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС” с нова точка, а именно: 

т.1. „470/550 ид.ч. от дворно място, цялото с площ от 550 кв.м., съставляващо 

парцел /УПИ/ VІ – държавен от кв.55 по регулационния план на гр.Първомай, 

общ.Първомай, обл.Пловдив,,”, като настоящето решение е неразделна част от Решение 

№ 382/28.02.2019  по протокол № 43 на ОбС гр.Първомай. 

2. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Първомай от 

една страна и Атанас Атанасов с ЕГН ………… и Христинка Атанасова с ЕГН 

…………. от друга страна, в недвижим имот, представляващ УПИ VІ – държавен от 

кв.55 по регулационния план на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, чрез 

продажба на общинските идеални части от същия на съсобствениците, а именно: 

470/550 идеални части от незастроено дворно място, цялото с площ от 550 кв.м., 

съставляващо парцел /УПИ/ VІ – държавен от кв. 55 по регулационния план на гр. 

Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, одобрен със заповед № РД-15-666/1994г., при 

граници на парцела: част от ПИ №2647, УПИ VІІ – държ.; УПИ ХІ – 862 и УПИ V – 

общ. За общинските идеални части е съставен Акт за ЧОС № 1800/21.03.2019г. вписан 

в АВ при РС-Първомай под № 42, том.2, дв.вх. № 393 на 25.03.2019г.  

3. Одобрява пазарна оценка в размер на 6080,40 лв. (шест хиляди и осемдесет 

лева) с включен ДДС за описания по т.2 общински имот, изготвена от лицензиран 

оценител. 



4. Определя пазарна цена на описания по т.2 общински имот в размер на 6080,40

лв. (шест хиляди и осемдесет лева) с включен ДДС, която следва да се заплати от

Атанас Атанасов с ЕГН …………. и Христинка Атанасова с ЕГН …………..., като 

всички данъци и такси по сделката, са за тяхна сметка. 

5. 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. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 3 и чл. 58, 

ал. 1 от НРПУРОИ, във връзка с подадено заявление вх. № 92-00-35/12.03.2019 г. и с 

оглед прекратяване на съсобственост в недвижим имот между общината и физическите 

лица. 

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  № 415 

На Общински съвет град Първомай, прието на 30.05.2019 г. по Протокол № 46 

ОТНОСНО : Определяне на автобусните спирки по  маршрута на автобусните линии в 

населените места на община Първомай. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за автомобилните 

превози, Общинският съвет в гр. Първомай  

Р Е Ш И : 

Определя начални, междинни и крайни автоспирки по маршрута на автобусните линии 

от общинската,областната и републиканската транспортна схема в населените места на 

територията на община Първомай - приложение № 1 Автоспирки по маршрута  на 

автобусните линии обслужващи населените места в община Първомай - неразделна част от 

настоящото решение. 

Мотиви: Настоящото решение се приема с цел: 

 Фиксиране автоспирките по маршрута на съответната автобусна линия и на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за автомобилните превози. 

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  № 416 

На Общински съвет град Първомай, прието на 30.05.2019 г. по Протокол № 46 

ОТНОСНО: Вземане на решение от Общински съвет гр. Първомай, за даване на 
предварително съгласие и одобряване на Подробен устройствен план – 
Парцеларен план /ПУП-ПП/ за Външно кабелно захранване – кабелна линия 20Кv и 
нов МТП (мачтов трафопост) за обект: „Животновъден комплекс за овце и техните 
приплоди“ в ПИ №139006, местност ”Гюрлека”, в землището на с. Брягово, с 
ЕКАТТЕ:06745, общ. Първомай, обл. Пловдив. 

На основание Чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с Чл. 17а, 
ал. 2 от ЗОЗЗ, Чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Чл. 64 и Чл. 66 от ЗЕ и Чл. 150, ал. 6 от ЗУТ, 
Общински съвет гр. Първомай  

Р Е ШИ:

Дава на „Електроразпределение Юг” ЕАД, предварително съгласие за 
преминаване на „Захранващо подземно кабелно ел. трасе 20кV“, през ПИ №№ 017300, 
000011 по КВС на с.Искра и ПИ №№ 090005 и 090011 по КВС на с.Брягово за нуждите 
на обект: „Животновъден комплекс за овце и техните приплоди“ в ПИ №139006, в 
землището на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив; 

Одобрява ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПУП – Парцеларен план за 
„Захранващо подземно кабелно ел. трасе 20кV“ за нуждите на обект: „Животновъден 
комплекс за овце и техните приплоди“ в ПИ №139006, в землището на с. Брягово, общ. 
Първомай, обл. Пловдив; 

Мотиви: Във връзка с реализиране на „Захранващо подземно кабелно ел. трасе 20кV“ 
за нуждите на обект: „Животновъден комплекс за овце и техните приплоди“ в ПИ 
№139006, в землището на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив на основание Чл. 
21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с Чл. 17а, ал. 2 от ЗОЗЗ, Чл. 
30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Чл. 64 и Чл. 66 от ЗЕ и Чл. 150, ал. 6 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  № 417 

На Общински съвет град Първомай, прието на 30.05.2019 г. по Протокол № 46 

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

за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПРЗ /План регулация и застрояване/, в 

землището на гр. Първомай, обл. Пловдив, във връзка с промяна статута на 

земеделска земя за не земеделски нужди, за изграждане на обект: “Фитнес зала и 

обществено-обслужваща дейност“ в ПИ №180035, местност: „Долен комсал 

подсело“, по КВС на гр.Първомай, с ЕКАТТЕ:59080. 

На основание Чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Чл. 124а ал. 1, във връзка с Чл. 124б, ал. 1, 
Чл. 9 и чл. 110 от ЗУТ и в съответствие с Чл. 22, ал. 1 и Чл. 18 от ЗОЗЗ, Общински 
съвет – гр.Първомай 

Р Е Ш И  : 

1. Разрешава изработване на Подробен Устройствен План /ПУП - ПРЗ/ 

План регулация и застрояване за ПИ № 180035, местност “Долен комсал подсело“, 

в землището на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, във връзка с 

промяна статута на земеделската земя, за не земеделски нужди и преотреждането 

и за обществено обслужваща дейност и спорт, във връзка с проектиране и 

изграждане на обект: “Фитнес зала и обществено-обслужваща дейност“. 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен Устройствен План /ПУП - 

ПРЗ/ План регулация и застрояване за ПИ № 180035, местност “Долен комсал 

подсело“, в землището на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, във връзка 

с промяна статута на земеделската земя, за не земеделски нужди и преотреждането 

и за обществено обслужваща дейност и спорт, във връзка с проектиране и 

изграждане на обект: “Фитнес зала и обществено-обслужваща дейност“. 

Мотиви: Настоящото решение се приема във връзка с инвестиционно намерение за 

реализиране на строеж: “Фитнес зала и обществено обслужваща дейност“, в землището 

на гр. Първомай, с ЕКАТТЕ: 59080, на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а 

ал.1, във връзка с Чл.124б, ал.1, Чл.9 и чл.110 от ЗУТ и в съответствие с Чл.22, ал.1 и 

Чл.18 от ЗОЗЗ.   



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  № 418 

На Общински съвет град Първомай, прието на 30.05.2019 г. по Протокол № 46 

Относно: Отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните при община Първомай за 2018 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 град Първомай приема за сведение Отчет за дейността на Местна комисия за 

борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община 

Първомай за 2018 г. 

Мотиви: приема се в изпълнение на задълженията на МКБППМН, произтичащи от чл. 7, ал. 2 

от Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 

/ЗБППМН/. 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 18 

Гласували:     За – 18 

Против – няма  

Въздържали се – няма 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 


