
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 419 

На Общински съвет град Първомай, прието на 19.06.2019 г. по протокол № 47 

ОТНОСНО: Възлагане на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица 

с увреждания“ по 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.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, т. 3.21 от Административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014 – 2020 по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания – Компонет 2“, 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:

Упълномощава Кмета на община Първомай да възложи на общинско звено 
предоставянето на услугата „патронажна грижа“ в изпълнение на проект 
BG05M9OP001-2.040-0007-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания в община Първомай“ 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“ и да предприеме последващите съгласно „Указания за осигуряване на 
съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания по ОП РЧР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание 
на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес“ действия. 

МОТИВИ: За доразвиване и надграждане на съществуващите социални услуги в Община 

Първомай и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал.1, т.7  от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, т. 3.21 от Административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014 – 2020 по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания – Компонет 2“, проект BG05M9OP001-2.040-0007-C01 

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

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 18 
Гласували:    За – 18 

Против – няма 
Въздържали се – няма 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 420 

На Общински съвет град Първомай, прието на 19.06.2019 г. по протокол № 47 

ОТНОСНО: Обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот № 

182009, находящ се в землището на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив.

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, във връзка 

с чл.3, ал.2, и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество и с чл.78а от Правилника за прилагане на 

Закона за собствеността и ползването на земеделскитe земи, Общински съвет 

гр.Първомай 

Р Е Ш И : 

Обявява за частна общинска собственост следния имот:  

- № 182009, с площ  17,516 дка с променен начин на трайно ползване – 

храсти, находящ се в местността „Радева кория”, землището на с.Брягово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив, притежаващ Акт за ПОС № 460/28.05.2019г, вписан в 

Службата по вписвания Първомай под № 120, том 3 от 03.06.2019г., дв.вх.№ 815, 

поради това че е престанал да има предназначението си по чл.3, ал.2, т.1 от Закона 

за общинската собственост.

МОТИВИ: Настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМЗМА, 

чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от НРПУРОИ и чл.78а от 

ППЗСПЗЗ, с цел насърчаване на местната инициатива и предприемане на последващи 

законови процедури. 

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  № 421 

На Общински съвет град Първомай, прието на 19.06.2019 г. по протокол № 47 

ОТНОСНО: Изменение на бюджета на Община Първомай за 2019 г. и отпускане 

на временен безлихвен заем за съфинансиране на проект „Повишаване на 

енергийната ефективност на сградата на „Медицински център I – Първомай“ 

ЕООД гр. Първомай. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 10 и ал. 2 във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от  Закона за 

местното самоуправление и местната администрация; чл. 104, ал. 1, т. 5 и чл. 124 от 

Закона за публичните финанси; чл. 41 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 :

    Общински съвет град Първомай дава съгласието си да се отпусне на „Медицински 

център I – Първомай“ ЕООД гр. Първомай сумата от 30 000 лева като временен 

безлихвен заем с краен срок на погасяване не по-късно от 20.12.2019 г. за 

съфинансиране на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на 

„Медицински център I – Първомай“ ЕООД гр. Първомай, което налага следните 

промени по бюджета на Община Първомай за 2019г.:  

1. Изменя Решение № 383 от 28.02.2019 г. на Общински съвет Първомай, както 
следва: 

1.1 Запазва общата стойност на прихода на бюджета на Община Първомай за 
2019г. от 17 771 452 лева съгласно Приложение № 1 в т.ч.: 

- Данък върху превозните средства (§ 13-03) става от 840 000 лева на 870 000 лева 
- Предоставени средства по възмездна финансова помощ (§ 72-01) става от 0 лева 

на – 30 000 лева. 

МОТИВИ: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 10 и ал. 2 

във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от  Закона за местното самоуправление и местната 

администрация; чл. 104, ал. 1, т. 5 и чл. 124 от Закона за публичните финанси; чл. 41 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. Изменението на бюджета се налага във 

връзка с преизпълнение на събираемостта на данък върху превозните средства, анализ 

и изпълнение на приходите към 31.05.2019 г., както и необходимостта от отпускане на 

временен безлихвен заем за съфинансиране на проект „Повишаване на енергийната 

ефективност на сградата на „Медицински център I – Първомай“ ЕООД гр. Първомай.



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  № 422 

На Общински съвет град Първомай, прието на 19.06.2019 г. по протокол № 47 

ОТНОСНО: Придобиване на недвижим имот от община Първомай чрез дарение. 

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

администрация, чл.8, ал.1 и ал.9 от Закона за общинската собственост във връзка 

с чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество и чл.62, ал.8 от Закона за устройство на територията, 

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 „V. Описание на 

имотите, които общината има намерение да придобие и способите за тяхното 

придобиване” с нова точка „3. Придобиване на имоти  чрез дарение, а именно:   

„3. 1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 441 кв. м., съставляващ УПИ 

XV – 585, с площ от 441 кв.м., находящ се в кв.38 по регулационния план на 

с.Драгойново, общ.Първомай, обл.Пловдив.”, като настоящото решение е неразделна 

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

2. Дава съгасие Община Първомай да придобие чрез дарение недвижим имот, 

представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 441 кв. м., съставляващ 

УПИ XV – 585, с площ от 441 кв.м., находящ се в кв.38 по регулационния план на с. 

Драгойново, общ. Първомай, обл. Пловдив, при условията на дарителя на имота. 

3. След придобиване на имота по т.2, определя същия за изграждане на паметник 

на загиналите военнослужещи от с. Драгойново, общ. Първомай, обл. Пловдив, взели 

участие във войните, водени от българската държава. 

4. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по 

изпълнение на решението. 

МОТИВИ: Настоящото решение се приема във връзка с подадено заявление вх. 

№94-00-933/12.06.2019 г. от Ангелина Димова за прехвърляне чрез дарение на 

недвижим имот на Община Първомай. 



Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 18 
Гласували:    За – 18 

Против – няма 
Въздържали се – няма 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 423 

На Общински съвет град Първомай, прието на 19.06.2019 г. по протокол № 47 

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, Общинският съвет в град Първомай  

Р Е Ш И : 

1. Отпуска еднократна финансова помощ на: 

 Жека Добрева, родена през 1936 г., от с. Бяла река, в размер на 300 лв. 

Заявление вх. № 53-0-106/21.05.2019 г. 

 Ресми Саид, роден през 1956 г., от с. Воден, в размер на 2 000 лв. Заявление вх. 

№ 53-0-120/18.06.2019 г.

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

Общински съвет решение.                                                      

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 18 
Гласували:    За – 17 

Против – няма 
Въздържали се – 1 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 


