
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

                 Р Е Ш Е Н И Е  № 404 

на Общински съвет град Първомай, прието на 24.04.2019 г. по Протокол № 45 

относно: Приемане на годишните финансови отчети на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД и 

“Медицински център І - Първомай” ЕООД за 2018 г., разпределение на реализирания 

финансов резултат и избор на одитор за заверка на годишните финансови отчети на 

дружествата за 2019 г.. 

На основание чл. 18 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в 

общински търговски дружества и предприятия с общинско участие и във връзка с Докладна 

записка вх. № 53-00-172/04.04.2019 г. на д-р Румяна Бойлова – управител на “МБАЛ-Първомай“ 

ЕООД  и „Медицински център І-Първомай” ЕООД, както и на основание, чл. 21, ал.1, т.8 и т.23  от 

ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3 и чл.147, ал.2 от Търговския закон и чл. 17, т.11 и чл. 54, ал.2 и 3 от 

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

дружества и предприятия с общинско участие, Общински съвет гр. Първомай  

Р Е Ш И :                                                     

1. Приема годишните финансови отчети на “МБАЛ-Първомай“ ЕООД  и „Медицински 

център І-Първомай” ЕООД за 2018 г. 

         2. Дължимият дивидент от печалбата на “МБАЛ-Първомай“ ЕООД за 2018 г.  в размер на 

18 603,50 лв., представляващ 20 на сто от печалбата след данъчното й облагане, да не бъде 

отчисляван за Община Първомай и да остане в разпореждане на дружеството за покриване на 

част от предвидените средства за съфинансиране на проект „Енергийна ефективност на 

сградата на “МБАЛ-Първомай“ ЕООД. 

         3. Дължимият дивидент от печалбата „Медицински център І-Първомай” ЕООД  за 2018 г. 

в размер на 1 750,19 лв., представляващ 20 на сто от печалбата след данъчното й облагане, да не 

бъде отчисляван за Община Първомай и да остане в разпореждане на дружеството за покриване 

на част от предвидените средства за съфинансиране на проект „Енергийна ефективност на 

сградата на „Медицински център І-Първомай” ЕООД. 

         4. Избира Мария Павлова Гюрова – дипломиран експерт-счетоводител за одитор на 

годишните финансови отчети за 2019 г. на “МБАЛ-Първомай“ ЕООД  и „Медицински център І-

Първомай” ЕООД. 

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23  от ЗМСМА, 

чл.137, ал.1, т.3 и чл.147, ал.2 от Търговския закон  и чл. 17, т.11 и чл. 54, ал.3 от Наредбата за 

реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и 

предприятия с общинско участие и за да се подпомогнат едноличните дружества с общинско 

имущество “МБАЛ-Първомай“ ЕООД и „Медицински център І-Първомай” ЕООД за 

осигуряване на необходимите средства за инвестиционни разходи. 



Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 17 

Гласували:      За – 16 

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  № 405 

на Общински съвет град Първомай, прието на 24.04.2019 г. по Протокол № 45 

ОТНОСНО: Промяна състава на Обществения съвет на община Първомай и корекция на 

Решение № 237/12.07.2017 г., по Протокол № 24 и приемане на Годишен план за 

изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община 

Първомай (2016-2020г.) за 2020г. 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35 от 

Закона за социално подпомагане, чл.36б, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за 

социално подпомагане и чл.52 – 54 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане, Общински съвет гр.Първомай  

         Р Е Ш И: 

1. За упражняване на обществен контрол, съдействие и помощ при осъществяване на 

дейностите по социално подпомагане, Общински съвет гр. Първомай изменя състава на 

Обществения съвет, избран с Решение № 39/31.01.2008 г., Протокол № 4 и актуализиран с 

Решение № 77/29.03.2012 г., Протокол № 8; през 2016 с Решение № 57/31.03.2016 г, Протокол 

№ 8; с Решение № 126/30.09.2016г., Протокол № 14; през 2017 с Решение  №179/23.02.2017г., 

Протокол № 19.; с Решение № 237/12.07.2017г., по Протокол № 24, както следва: 

1. Димитър Недев – Заместник-кмет на община Първомай – председател; 
2. Таня Налбантова – Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Първомай; 
3. инж. Янка Мущанова – Директор дирекция „СИД, МП и ГР“  при Община Първомай; 
4. Мария Кьосева – Секретар на МКБППМН при Община Първомай; 
5. Маринка Бояджиева – общински съветник; 
6. Ресми Саид – общински съветник; 
7. Петя Маджарова – общински съветник; 
8. Радка Попова – председател на дружеството на пенсионерите в гр. Първомай; 
9. Златка Кирева – председател на УС на СИБ. 

2. Общински съвет гр. Първомай приема Годишен план за изпълнение на Общинската 

стратегия за развитие на социалните услуги в община Първомай (2016-2020г.) за 2020г.

МОТИВИ: Във връзка с прекратяване на трудовото правоотношение на Ружди Салим с 

Община Първомай и необходимостта от актуализиране на Обществен съвет за упражняване на 

обществен и контрол, съдействие и помощ при осъществяване на дейностите по социално 

подпомагане към Община Първомай. както и на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 

т.12 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35 от Закона за социално подпомагане, чл.36б, ал.4 от 

Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане и чл.52 – 54 от Правилника за 

прилагане на Закона за социално подпомагане.



Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 17 

Гласували:      За – 17 

Против – няма 

Въздържали се – няма 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

                 Р Е Ш Е Н И Е  № 406 

на Общински съвет град Първомай, прието на 24.04.2019 г. по Протокол № 45 

Относно: Продажба чрез публичeн търг на недвижими имоти - частна общинска 

собственост, съставляващи УПИ XІ – общински от кв.37А и УПИ ІІІ – общински 

от кв.37 Б по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

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

администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, 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. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно 

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

1.1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 355 кв.м., предназначен за 

жилищно строителство,  съставляващ  УПИ XІ – общински в кв.37А по  регулационния 

план на с. Виница., общ. Първомай, одобрен със заповед № 770/1963 г.,  при граници на 

имота: от две страни улици, УПИ Х - общински, УПИ ХІІ – общински. За имота е 

съставен Акт за ЧОС № 585/16.05.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай 

под № 9, том ІV от 21.05.2012 г., дв.вх. № 958. 

1.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 1 441,00 лв. /хиляда четиристотин и 

четиридесет и един лева/ без ДДС за описания по т.1.1 общински имот, изготвена от 

оценител на недвижими имоти. 

1.3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 441,00 лв. /хиляда четиристотин 

и четиридесет и един лева/ без ДДС.

2.1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 490 кв.м., предназначен за 

жилищно строителство, съставляващ  УПИ ІІІ – общински в кв.37Б по  регулационния 

план на с. Виница, общ. Първомай, одобрен със заповед № 770/1963 г.,  при граници на 

имота: улица, УПИ І - общински, УПИ ІІ – общински, УПИ V - общински и УПИ ІV - 

общински. За имота е съставен Акт за ЧОС № 590/21.05.2012г., вписан в Службата по 

вписвания Първомай под № 30, том ІV от 23.05.2012 г., дв.вх. № 985. 

2.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 1 990,00 лв. /хиляда деветстотин и 

деветдесет лева/ без ДДС за описания по т.2.1. общински имот, изготвена от оценител 

на недвижими имоти. 

2.3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 990,00 лв. /хиляда деветстотин и 

деветдесет лева/ без ДДС. 



ІІ. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, 

придобити от него да се предоставят на кметство Виница, за изпълнение на дейности от 

местно значение, определени от Общински съвет. 

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

изпълнение на решението. 

Мотиви: настоящето решение се приема във връзка с изявено желание за 

закупуване на общински парцели и с цел изпълнение бюджета на община Първомай. 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 17 

Гласували:      За – 17 

Против – няма 

Въздържали се – няма 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

                 Р Е Ш Е Н И Е  № 407 

на Общински съвет град Първомай, прието на 24.04.2019 г. по Протокол № 45 

Относно: Продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска 

собственост, съставляващ УПИ IX – 149 от кв.9 по регулационния план на с.Бяла 

река, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

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

администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, 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 : 

1. Допълва приетата с Решение № 382 от 28.02.2019 год. „Програма за 

управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай 

през 2019 година”, Раздел ІІІ, буква Б „ Имоти, които община Първомай има намерение 

да продаде” с нова точка, а именно: 

т.39. „ Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 680 кв.м., предназначен 

за жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ ІХ - 149, находящ се в кв.9 по 

регулационния план на с.Бяла река, общ.Първомай.”. 

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

наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 

незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 680 кв.м., отреден за жилищно 

строителство, съставляващ парцел /УПИ/ ІХ – 149 от квартал 9 по регулационния план 

на с.Бяла река, общ.Първомай, одобрен със заповед № 336/1967г., при граници на 

имота:  УПИ VІІІ – 148; ниви; УПИ Х – ТП и улица; За имота е съставен Акт за ЧОС № 

1446/05.10.2015г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 47, том 7 от 

07.10.2015г., дв.вх. № 1905. 

3. Одобрява пазарна оценка в размер на 2 210 лв. /две хиляди двеста и десет лева/ 

без ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими 

имоти. 

4. Определя начална тръжна цена в размер на 2 210 лв. /две хиляди двеста и десет 

лева/ без ДДС. 

5. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, 

придобити от него да се предоставят на кметство Бяла река, за изпълнение на дейности 

от местно значение, определени от Общински съвет. 

6. 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.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от 

НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.  

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 17 

Гласували:      За – 17 

Против – няма 

Въздържали се – няма 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

                 Р Е Ш Е Н И Е  № 408 

на Общински съвет град Първомай, прието на 24.04.2019 г. по Протокол № 45 

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

държавен с площ от 770 кв.м. от кв.18 по регулационния план на с.Виница, 

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. Да се продаде на Петко Ангелов Ангелов с ЕГН ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, следния 

общински недвижим имот – частна общинска собственост: 

Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 770 кв.м., предназначен за 

жилищно строителство, съставляващ УПИ Х - държавен от кв.18 по регулационния 

план на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдивска, одобрен със Заповед № 770/1963г., 

при граници на имота: улица, УПИ ІХ – държ., УПИ VII – 498, УПИ V - 497  и УПИ XI 

- общински. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 

1767/29.01.2019г., вписан в Службата по вписванията Първомай под № 54, том 1, дв.вх. 

№ 84 от 30.01.2019г. 

2. Одобрява пазарна оценка размер на 4 213,20 лв. /четири хиляди двеста и 

тринадесет лева и двадесет стотинки/ с вкл. ДДС, изготвена от независим оценител. 

3. Цената на описания по т.1 общински недвижим имот, в размер на 4 213,20 лв. 

/четири хиляди двеста и тринадесет лева и двадесет стотинки/ с вкл. ДДС, се дължи от 

Петко Ангелов Ангелов с ЕГН ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,като всички данъци и такси по сделката, са 

за негова сметка. 

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

продажба на описания в т.1 недвижим имот. 

Мотиви: настоящето решение се приема във връзка със заявление Вх. № 94-00-

1920/11.12.2018г. 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: 17 

Гласували:      За – 17 

Против – няма 

Въздържали се – няма 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

                 Р Е Ш Е Н И Е  № 409 

на Общински съвет град Първомай, прието на 24.04.2019 г. по Протокол № 45 

ОТНОСНО: Предложения за избор и попълване списъка на кандидатите  

за съдебни заседатели за Районен съд Първомай с мандат 2019 – 2023 г. и 

определяне на възнаграждение на членовете на комисията  

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

администрация, чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт(ЗСВ), вр. с чл. 68”в” и 

чл.68”е” от ЗСВ, вр. с чл.8, ал.1 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните 

заседатели на Висшия съдебен съвет, както и във връзка с Решение №355, взето на 

31.10.2018 год. по протокол №39 на ОбС Първомай и Решение №387, взето на 

28.02.2019 год. по протокол №43 на ОбС Първомай, Общински съвет Първомай  

Р Е Ш И: 

1/ Определя като кандидати за съдебни заседатели Ана Василева Стойчева, 

Антоанета Атанасова Чешмеджиева, Биляна Петрова Бонева, Живка Йорданова 

Попчева, Иванка Тенчева Гюмюшева, Катя Петкова Добрева, Павлина Иванова Иванова 

и Стоян Михайлов Бойков, които да бъдат предложени от ОбС Първомай на Общото 

събрание на съдиите при Окръжен съд Пловдив за избиране и попълване на списъка на 

кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд Първомай, с мандат 2019 – 2023 г.; 

2/ Възлага на Председателя на ОбС Първомай да изпрати на Председателя на 

Окръжен съд Пловдив, препис от настоящето решение(в частта му по т.1 и т.2) и списъка 

на кандидатите за съдебни заседатели, ведно с документите по чл.68, ал.3 от ЗСВ. 

3/ За изпълнение на вменените задължения произтичащи от Закона за съдебната 

власт, както и от взетите от Общински съвет (ОбС) Първомай Решение №355/31.10.2018 

год. по протокол №39 и Решение №387/28.02.2019 год. по протокол №43, дава съгласие и 

определя от бюджета на Община Първомай да бъде изплатено възнаграждение на 

членовете на Комисията за провеждане на процедура по избор и попълване списъка на 

съдебните заседатели за Районен съд Първомай, с мандат 2019 – 2023 г., както следва:

- Светозар Славчев – председател – 300 лв.; 

- Димчо Велев – член - 200 лв.; 

- Янко Диков – член – 200 лв.; 

- Иванка Петкова – член – 200 лв.; 

- Мурат Али – член – 200 лв.



Приложения: Писмо вх.№53-0-19/31.01.2019 год. от Антония Роглева – и.ф. Председател 

на Окръжен съд(ОС) Пловдив, Протокол №1/26.03.2019 год., Протокол №2/03.04.2019 год., Протокол 

№3/18.04.2019 год. от проведени заседания на  Комисията, както и Доклад от 18.04.2019 год. на 

Председателя на комисията относно изпълнение на процедурата и извършване на предложения за 

избор на съдебни заседатели, които са на разположение на общинските съветници в 

стая №204”а”.  

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 17 

Гласували:      За – 17 

Против – няма 

Въздържали се – няма 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

                 Р Е Ш Е Н И Е  № 410 

на Общински съвет град Първомай, прието на 24.04.2019 г. по Протокол № 45 

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: 

• Желязко Костадинов Трифонов, роден през 1956 г., от гр.Първомай, в размер на 

2 000 лв. Заявление вх.№ 53-0-88/22.04.2019 г. 

• Кирил Петров Кирев, роден през 1975 г., от с.Искра, в размер на 300 лв. 

Заявление вх.№ 53-0-74/10.04.2019 г.

• Петър Костадинов Петров, роден през 1955 г., от гр.Първомай, в размер на 300

лв. Заявление вх.№ 53-0-77/15.04.2019 г.

На гражданите, подали останалите молби към 23.04.2019 г. не се отпуска 

финансова помощ.

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

Общински съвет решение.                                                      

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 17 

Гласували:      За – 17 

Против – няма 

Въздържали се – няма 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 


