
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 101 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 30.09.2020 г. по протокол № 12 

ОТНОСНО: Приемане на „План за интегрирано развитие на община Първомай за 

периода 2021-2027г.” (ПИРО) 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 24, т. 1 от ЗРР и чл. 21, ал. 1  от ППЗРР, 
Общинският съвет на община Първомай

Р Е Ш И : 

Приема „План за интегрирано развитие на община Първомай за периода 2021-2027г.” 

Мотиви: С реализацията на плана ще се интегрират екологични принципи с цел 
насърчаване устойчивото развитие и пространственото планиране на селищната среда, 
като ще се създаде и благоприятен микроклимат за бизнес и инвестиции, туризъм, 
екологично селско стопанство и модерна инфраструктура. 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 21 

Гласували:    За – 21 

Против – няма 

Въздържали се – няма 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 102 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 30.09.2020 г. по протокол № 12 

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси  и цени на услуги, предоставяни от Община 

Първомай,  приета с Решение № 391, по протокол № 34 от 28.03.2014 г. на Общински 

съвет Първомай (изм. и доп. с  Решение № 86 на Общински съвет град Първомай, прието на 22.06.2016г. 

по Протокол № 11; изм. и доп. с  Решение № 245, взето с Протокол № 26 от 29.09.2017 г. на Общински 

съвет гр.Първомай, изм. и доп. с Решение № 323 взето с Протокол № 34 от 31.05.2018г. на Общински съвет 

град Първомай, изм. и доп. с Решение № 391, взето с Протокол № 34 от 28.03.2014 г. и  последно изм. и доп. с 

Решение № 70, взето по Протокол №8 от 28.05.2020г.  на Общински съвет град Първомай). 

На основание чл.60, ал.1 от Конституцията на Република България, чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.7, ал.2, чл.8, чл.11, ал.3, 

чл.15, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, чл. 75, чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от 

Административно-процесуалния кодекс,  чл.6, ал.1, б. „к”, чл.9 и чл.9в  от Закона за 

местните данъци и такси,  във връзка с чл.55, ал.8 от ЗКИР,  чл.33 от Наредба №РД-02-20-4 

от 11.10.2016г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, 

издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и чл.49ж, ал.2  от 

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството и от областните управители, Общинският съвет на община 

Първомай 

Р Е Ш И: 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси  и цени на услуги, предоставяни от Община 

Първомай,  приета с Решение № 391, по протокол № 34 от 28.03.2014 г. на Общински съвет 

Първомай (изм. и доп. с  Решение № 86 на Общински съвет град Първомай, прието на 22.06.2016г. 

по Протокол № 11; изм. и доп. с  Решение № 245, взето с Протокол № 26 от 29.09.2017 г. на 

Общински съвет гр.Първомай, изм. и доп. с Решение № 323 взето с Протокол № 34 от 31.05.2018г. 

на Общински съвет град Първомай, изм. и доп. с Решение № 391, взето с Протокол № 34 от 

28.03.2014 г. и  последно изм. и доп. с Решение № 70, взето по Протокол №8 от 28.05.2020г.  на 

Общински съвет град Първомай), както следва: 

     §1. В Глава втора „Местни такси” се създава нов РАЗДЕЛ _ІХ “Такси на услуги, 

предоставяни от Общината по чл.6, б.”к” и чл.9в от ЗМДТ, по подпомагане на 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) при административното 

обслужване с кадастрална информация” със следният текст: 

„Чл.49 а. (1) Община Първомай подпомага Агенция по геодезия, картография и 

кадастър (АГКК) при административното обслужване с кадастрална информация за имоти в 

неурбанизираната територия, като извършва следните споделени услуги по чл.55, ал.8 от 



ЗКИР и Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и областните 

управители: 

1.издаване на скица на поземлен имот; 

2.издаване на скица на сграда; 

3.издаване на схема на самостоятелен обект; 

4.издаване на удостоверение за наличие или липса на данни в кадастралната карта и 

кадастралния регистър (КККР); 

(2) С подаването на заявлението за извършване на услугата заявителят представя 

документи, доказващи правото за заявяване, получаване, a в случаите на упълномощаване и 

пълномощно. 

(3) Таксата за заявената услуга за имоти в неурбанизираната територия е двукомпонентна – 

на електронен и хартиен носител, предплатена и се заплаща  както следва: 

1. по сметка на АГКК съгласно Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на 

Министерство на регионалното развитие и благоустройство, чрез нареждане на банков 

превод, електронно разплащане чрез оператори за електронно разплащане, ПОС терминал - 

за електронен носител , и 

2. по сметка на Община Първомай съгласно чл.49б, които се събират чрез  нареждане на 

банков превод, електронно разплащане чрез оператори за електронно разплащане, ПОС 

терминал или касово в Информационния център за обслужване на граждани на Община 

Първомай - за хартиен носител. 

Чл. 49б. За предоставяне на услуги от оправомощен служител от изпълнителния 

директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), Община Първомай 

събира следните такси формирани по реда на чл.49а, ал.3, както следва: 

(1) За издаване на скица на поземлен имот в неурбанизирана територия – се дължи такса в 

общ  размер на 5,00 лева, от които 3,50 лева се събират от АГКК за предоставяне на 

услугата в електронен документ в PDF формат и 1,50 лева се събират от Община Първомай 

за предоставяне на документ на хартиен носител. 

(2) За издаване на скица на сграда в неурбанизираната територия  – се дължи такса в общ  

размер на 20,00 лева, от които 14,00 лева се събират от АГКК за предоставяне на услугата в 

електронен документ в PDF формат и 6,00 лева се събират от Община Първомай за 

предоставяне на документ на хартиен носител. 

(3) За издаване на схема на самостоятелен обект в неурбанизираната територия  – се дължи 

такса в общ размер на 20,00 лева, от които 14,00 лева се събират от АГКК за предоставяне 

на услугата в електронен документ в PDF формат и 6,00 лева се събират от Община 

Първомай за предоставяне на документ на хартиен носител. 



(4) За издаване на удостоверение за наличие или липса на данни в КККР – се дължи такса в 

общ размер на 20,00 лева, от които 14,00 лева се събират от АГКК за предоставяне на 

услугата в електронен документ в PDF формат и 6,00 лева се събират от Община Първомай 

за предоставяне на документ на хартиен носител. 

(5) Таксите за Общината за предоставяне на документи на хартиен носител по горните 

алинеи, се събират от съответните длъжностни лица на Община Първомай и се внасят в 

общинския бюджет в края на всеки работен ден. 

       Чл.49 в. (1) Услугите по чл.49б се предоставят в следните срокове: 

1.обикновена – 7 дни  

2.бърза – 3 дни  

(2) Размерът на таксата за бърза услуга се заплаща в двоен размер. 

(3) Срокът започва да се брои от деня, следващ деня на регистриране на заявлението и 

изтича в края на работния ден на последния ден на срока. 

(4) Когато с едно заявление са поискани две или повече услуги, чието изпълнение изисква 

технологична последователност, срокът за изпълнение на услугите е сборът от сроковете за 

всяка една от услугите. 

Чл.49 г. За търсене и разглеждане на кадастралната карта чрез отдалечен достъп до 

информационната система на кадастъра не се заплаща държавна такса.”

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

към Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай 

приета с Рeшение № 102 по Протокол № 12 от 30.09.2020 г. на Общински съвет – Първомай 

§2.  Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай 

приета с Рeшение № 102 по Протокол № 12 от 30.09.2020 г. на Общински съвет – Първомай 

влиза в сила от датата на  нейното разгласяване, чрез публикуване на официалния сайт на 

Община Първомай. 

§3. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Първомай.  



Мотиви: Ясно формулиране на споделените услуги и цените им, предоставяни от Община 

Първомай. Спестяване на време и финансови средства на гражданите на община Първомай 

при достъпа до административни услуги, предоставяни от АГКК, както и актуализиране на 

нормативната база, отнасяща се до този вид услуги. Очакванията са след въвеждане на 

промените значително да се подобрят регулирането на задълженията и отговорностите на 

гражданите и по прилагането на Наредба за определянето и администрирането на местните 

такси  и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай. Това ще доведе в цялост да 

бъдат уредени обществените отношения от местно значение и увеличаване приходите в 

общинския бюджет. Привеждане на нормативната база на община Първомай в съответствие 

със ЗМДТ, ЗКИР, Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016г. за предоставяне на услуги от 

кадастралната карта и кадастралните регистри, издадена от Министъра на регионалното 

развитие и благоустройство и чл.49ж, ал.2  от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в 

системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от 

областните управители. 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 21 

Гласували:    За – 21 

Против – няма 

Въздържали се – няма 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 103 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 30.09.2020 г. по протокол № 12 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение в числеността на местните дейности при 

Община Първомай, одобрени с Решение № 20, прието на 30.01.2020г. по Протокол  

№ 4 на ОбС Първомай.

На основание чл.21, ал.1, т. 2 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.122, ал.2 от Закона за 

публичните финанси, Общинският съвет на община Първомай  

Р Е Ш И : 

1. Одобрява численост на следните местни дейности при община Първомай:  

- Дейност 759 Други дейности по културата – 1 бройка

- Дейност 898 Други дейности по икономиката - 14 бройки;   

2. Възлага на Кмета на Община Първомай да отрази настъпилите промени и утвърди 

длъжностните разписания  на местните дейности,  съгласно настоящото решение. 

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал.2 във връзка с ал.1, т.2 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.96, ал1 от

Правилник за организацията и дейността на Oбщинския съвет на община Първомай. 

Фактическо основание: оптимизиране на структурата с цел по-добра ефективност и 

ефикасност на работата, експедитивност при възложени конкретни задачи и 

изискването да се отговори в максимално кратки срокове на очакванията на 

гражданите. 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 21 

Гласували:    За – 11 

Против – няма 

Въздържали се – 10 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 104 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 30.09.2020 г. по протокол № 12 

ОТНОСНО: Изменение на бюджета на Община Първомай за 2020 година. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал.2 от Закона за публичните 

финанси и чл. 41, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна 

бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на община Първомай, Общинският съвет на община Първомай  

Р Е Ш И: 

1. Изменя Решение № 21 от 30.01.2020г. на Общински съвет Първомай, изменено 
с Решение № 41 от 31.03.2020 година на Общински съвет Първомай както следва: 

  1.1. Намалява общата стойност по прихода на бюджета на община Първомай за 2020 г. 

от 23 116 995 лева на 23 091 995 лева, т.е. с 25 000 лева съгласно Приложение № 1, а 

именно: 

      - Намалява Окончателен годишен /патентен/ данък от 70 000 лева на 45 000 лева. 

  1.2. Намалява общата стойност на разходите за текущи издръжки и инвестиции по 

бюджета на община Първомай за 2020 г. с 25 000 лева съгласно Приложение № 2;  

  1.3. Намалява капиталовите разходи и разходите за текущи ремонти по инвестиционна 

програма за 2020 г. с 261 246 лева съгласно Приложение № 3. 

  1.4. Намалява средствата за културен календар за 2020 г. с 51 300 лева съгласно 

Приложение № 6.    

  1.5. Намалява средствата за субсидии за организации с нестопанска цел за 2020г. с 19 

000 лева съгласно Приложение № 7. 

  1.6. Утвърждава актуализиран списък на длъжностите и на лицата, които имат право 

на транспортни разходи, съгласно чл.34 от ПМС № 381 / 30.12.2019г. за изпълнение на 

държавния бюджет на РБ за 2020г. и Приложение № 8. 

Мотиви: Настоящото решение се приема предвид гореизложените мотиви в 

докладната и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от  Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал.2 от Закона за 

публичните финанси и чл. 41, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на община Първомай. 



Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 21 

Гласували:    За – 11 

Против – няма 

Въздържали се – 10 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



Приложение № 1

Параграф било става Актуализация наименование

23 116 995 23 091 995 -25 000 Общо приходи по бюджета

в т. ч.

01-03 70 000 45 000 -25 000 Окончателен годишен /патентен/ данък

ПРИХОДИ

Актуализация м. Септември 2020 г.



Приложение № 2

Параграф/Дейност Било Става Актуализация наименование

 117 Доф 0 15000 15 000 Организационно-техническа подготовка на частични избори в с. Брягово

10-15 / 122 МД 26 000 50000 24 000 Материали в дейност "Общинска администрация"

10-16 / 122 МД 60 000 70000 10 000 Разходи за вода, горива и енергия в дейност "Общинска администрация"

10-20 / 122 МД 70 800 98941 28 141 Разходи за външни услуги в дейност "Общинска администрация"

42-19 / 122 МД 5 000 10000 5 000 Други текущи трансфери за домакинствата в дейност "Общинска администрация"

52-01 / 122 МД 0 974 974 Компютърна система за стая по Кадастър

53-01 / 122 МД 0 1440 1 440 Програмен продукт Е-община 

10-30 / 311 МД 1 200 1160 -40 Ремонт капандура на покрива в ДГ  "Пролет" кв. Дебър

10-30 / 311 МД 10 000 0 -10 000 Текущ ремонт ограда ДГ Марица

10-30 / 311 МД 0 700 700 ТР сграда ДГ с. Дълбок извор

10-30 / 311 МД 0 1058 1 058 ТР сграда ДГ с. Езерово

52-05 / 311 МД 1500 0 -1 500 Професионална резачка за зеленчуци за ДГ "Марица" гр. Първомай

52-05 / 311 МД 2000 0 -2 000 Професионална пералня за ДГ "Осми март" гр. Първомай

52-05 / 311 МД 1500 0 -1 500 Професионална резачка за зеленчуци за ДГ "Осми март" гр. Първомай

52-06 / 311 МД 2000 0 -2 000 Изграждане на сенник ДГ "Осми март" гр. Първомай

10-30 / 322 Доф 25000 24879 -121 Текущ ремонт на таваните в сградата на СУ гр. Първомай

10-30 / 322 Доф 4200 4191 -9

ТР на физкултурен салон и на сграда от начален етап в ОУ "Георги Караславов" кв. 
Дебър

10-30 / 322 Доф 6080 0 -6 080 Подмяна на дограма в ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" с. Дълбок извор

51-00 / 326 Доф 22 000 23573 1 573 Основен ремонт покрив - учебна работилница ПГСС "Васил Левски" гр. Първомай

РАЗХОДИ

Актуализация м. Септември 2020 г.



52-05 / 322 Доф 1 200 0 -1 200 Входна врата за училищния двор в ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" гр. Първомай

51-00 / 322 Доф 0 5500 5 500 ОР на стълбище в ОУ "Отец Паисий" с. Искра

52-06 / 311 МД 0 10000 10 000 Разширение площадка за игра в ДГ "Марица" гр. Първомай

51-00 / 311 МД 0 2000 2 000 Инвестиц.проект за изграждане на обект ДГ за две групи с. Православен

10-11 / 431 МД 2 000 10000 8 000 Храна в дейност "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ДГ"

10-16 / 431 МД 2 000 2600 600

Разходи за вода, горива и енергия в дейност "Детски ясли, детски кухни и яслени групи 
в ДГ"

42-19 / 469 МД 4 000 2000 -2 000 Други текущи трансфери за домакинствата в д-ст "Други дейности по здравеопазването"

10-11 / 524 МД 85 000 95000 10 000 Храна в дейност "Домашен социален патронаж"

10-30 / 525 МД 0 4610 4 610 ТР покрив пенсионерски клуб кв. Дебър

10-92 / 530 Доф 0 6408 6 408 Съдебни разноски по ИД по Решение 96/18.02.20г., ТД 603/17г.

52-06 / 530 Доф 0 14331 14 331 СМР ЦНСТ - главница по ИЛ, Решение 96/18.02.20г., ТД 603/17г.

10-15 / 603 МД 700 3700 3 000 Материали в дейност "Водоснабдяване и канализация"

10-16 / 603 МД 34 940 73532 38 592 Разходи за вода, горива и енергия в дейност "Водоснабдяване и канализация"

10-62 / 603 МД 2 000 6200 4 200 Разходи за застраховки в дейност "Водоснабдяване и канализация"

19-01 / 603 МД 800 8100 7 300 Платени държ. данъци, такси в дейност "Водоснабдяване и канализация"

51-00 / 603 МД 5 000 6220 1 220 Основен ремонт на водосток с. Дълбок извор

51-00 / 603 МД 4 000 3960 -40 Основен ремонт тръбопровод на чешма в центъра на с.Драгойново

51-00 / 603 МД 200 000 0 -200 000 Ремонтни работи по възстановяване функцията на съоръжения от ПСОВ

51-00 / 603 МД 0 1920 1 920

Оценка за съотв. на техн.проект Реконстр. и рахабилитация на вътрешна водопроводна 
мрежа с. Татарево

52-06 / 603 МД 1 800 0 -1 800 Направа на дъждарки с. Брягово

52-06 / 603 МД 20 000 0 -20 000 ППР за нов водоизточник с. Искра

52-06 / 603 МД 0 764 764 Изграждане дига с. Бяла река - заустване отводнителен канал

52-06 / 603 МД 0 8804 8 804 Напорен резервоар водоснабдяване с. Буково

52-06 / 603 МД 0 900 900 Реконструкция дъждовна канализация с. Искра

10-15 / 604 МД 6 000 10000 4 000 Материали в дейност "Осветление на улици и площади"



10-16 / 604 МД 89 600 144600 55 000 Разходи за вода, горива и енергия в дейност "Осветление на улици и площади"

10-20 / 604 МД 2 700 12700 10 000 Разходи за външни услуги в дейност "Осветление на улици и площади"

10-30 / 604 МД 700 1700 1 000 Текущ ремонт в дейност "Осветление на улици и площади"

52-04 / 604 МД 15 000 0 -15 000 Придобиване на автовишка

10-15 / 606 МД 35 000 38000 3 000 Материали в дейност "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"

10-16 / 606 МД 6 000 9000 3 000

Разходи за вода, горива и енергия в дейност "Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа"

10-20 / 606 МД 8 600 38600 30 000

Разходи за външни услуги в дейност "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната 
мрежа"

10-30 / 606 МД 2 000 0 -2 000 ТР улици с нетрайна настилка с.Брягово

10-30 / 606 МД 2 000 0 -2 000 ТР   улици с нетрайна настилка с. Крушево

10-30 / 606 МД 4 000 0 -4 000 ТР улици с нетрайна настилка с.Караджалово

10-30 / 606 МД 2 000 0 -2 000 ТР улици с нетрайна настилка с.Татарево

10-30 / 606 МД 0 4800 4 800 Аварийно изкърпване на дупки по общински пътища и улична мрежа гр. Първомай

51-00 / 606 МД 20 000 21500 1 500 Бетониране ул. "2-ра" с. Воден

51-00 / 606 МД 12 000 0 -12 000 Направа пешеходна алея кв.Дебър

51-00 / 606 МД 0 600 600 Технически проект "Реконструкция на водосток ул. "Рила", с. Виница"

52-06 / 606 МД 0 12707 12 707 Направа пешеходна алея кв.Дебър

51-00 / 606 МД 20 000 22281 2 281 Бетониране улица в "Срещна махала" с. Езерово

51-00 / 606 МД 85 000 85008 8 Основен ремонт тротоарни настилки улична мрежа гр. Първомай 

51-00 / 606 МД 111 000 111586 586 Основен ремонт ул. Рожен - ОТ423-ОТ415-ОТ421

51-00 / 606 МД 106 000 106080 80 Основен ремонт ул."Сребърна"



51-00 / 606 МД 60 000 0 -60 000 Основен ремонт улица в промишлена зона ОТ 329 - 321

52-06 / 606 МД 24 000 24414 414 Изграждане пешеходна алея ул. "Г.С.Раковски" гр. Първомай

51-00 / 619 МД 15 000 16134 1 134 Разширение детски кът - градски парк гр. Първомай

51-00 / 619 МД 5 000 5078 78 Основен ремонт на детска площадка кв. Дебър

51-00 / 619 МД 15 000 15006 6 Благоустрояване парк с. Бяла река

52-06 / 619 МД 0 2082 2 082 Реконструкция на детска площадка в градски парк гр. Първомай

10-16 / 629 МД 4 000 7000 3 000

Разходи за вода, горива и енергия в дейност "Други дейности по опазване на околната 
среда"

10-20 / 629 МД 20 000 35000 15 000 Разходи за външни услуги в дейност "Други дейности по опазване на околната среда"

45-00 / 712 МД 120 000 107000 -13 000 Субсидии за спортни клубове

10-30 / 738 Доф 0 3853 3 853 ТР читалище с. Добри дол

10-15 / 745 МД 0 1700 1 700 Материали в дейност "Обредни домове и зали"

10-16 / 745 МД 0 4200 4 200 Разходи за вода, горива и енергия в дейност "Обредни домове и зали"

10-20 / 745 МД 2 000 12000 10 000 Разходи за външни услуги в дейност "Обредни домове и зали"

42-19 / 745 МД 0 100 100 Други текущи трансфери за домакинствата в дейност "Обредни домове и зали"

51-00 / 745 МД 2 000 0 -2 000 Ограда на гробищен парк с. Воден

52-06 / 745 МД 4 000 4121 121 Ограда на гробищен парк с. Виница

01-01 / 759 МД 3 754 8759 5 005 Заплати и възнаграждения на персонал в дейност "Други дейности по културата"

05-00 / 759 МД 2 200 4000 1 800 Задължителни осигурителни вноски в дейност "Други дейности по културата"

45-00 / 759 МД 6 000 3000 -3 000 Субсидии за танцови клубове

45-00 / 759 МД 66 500 15200 -51 300 Културен календар на Община Първомай за 2020г.

10-30 / 849 МД 8 000 0 -8 000 ТР на автобусна спирка с. Православен

51-00 / 849 МД 0 8000 8 000 ОР на автобусна спирка с. Православен

45-00 / 863 МД 6 000 3000 -3 000 Субсидии за туристическо дружество



10-15 / 866 МД 750 1150 400 Материали в дейност "Общински пазари и тържища"

10-16 / 866 МД 2 000 2900 900 Разходи за вода, горива и енергия в дейност "Общински пазари и тържища"

10-20 / 866 МД 250 450 200 Разходи за външни услуги в дейност "Общински пазари и тържища"

54-00 / 898 МД 3 000 1000 -2 000

Придобиване на част от имоти чрез отчуждаване в с. Поройна, общ. Първомай (за 
осигуряване на достъп до имоти)

Всичко: -25 000



№ Целева 

по НАИМЕНОВАНИЕ §§ дейност субсидия

 ред било става било става от 2019 било става

А. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2531887 2791887 2549870 -242017 780000 780000 131121 1880766 1638749
Общи държавни служби  01 0 0 2414 2414 0 0 0 0 2414

1 Компютърна система за стая по Кадастър 52-01 122 0 0 974 974 0 974

2 Програмен продукт Е-община 53-01 122 0 0 1440 1440 0 1440

Образование 03 156900 156900 167773 10873 35261 51401 109139 12500 7233

1 Професионална резачка за зеленчуци за ДГ "Марица" гр. Първомай 52-05 311 1500 1500 0 -1500 1500 0

2 Професионална пералня за ДГ "Осми март" гр. Първомай 52-05 311 2000 2000 0 -2000 2000 0

3 Професионална резачка за зеленчуци за ДГ "Осми март" гр. Първомай 52-05 311 1500 1500 0 -1500 1500 0

4 Изграждане на сенник ДГ "Осми март" гр. Първомай 52-06 311 2000 2000 0 -2000 2000 0

5

Изграждане вътрешен санитарен възел ОУ"Св.Св. Кирил и Методий" 

с.Караджалово 51-00 322 61200 61200 61200 0 6261 6261 54939

6 Изграждане вътрешен санитарен възел ОУ "Васил Априлов" с. Виница 51-00 322 61200 61200 61200 0 7000 7000 54200

7 Газова горелка НУ "Христо Ботев" гр. Първомай 52-03 322 4300 4300 4300 0 4300 4300

8

Основен ремонт покрив - учебна работилница ПГСС "Васил Левски" гр. 

Първомай 51-00 326 22000 22000 23573 1573 22000 23540 33

9 Входна врата за училищния двор в ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" гр. Първомай 52-05 322 1200 1200 0 -1200 1200 0

10 ОР на стълбище в ОУ "Отец Паисий" с. Искра 51-00 322 0 0 5500 5500 0 5500

11 Разширение площадка за игра в ДГ "Марица" гр. Първомай 52-06 311 0 0 10000 10000 0 9100 0 900

12 Инвестиц.проект за изграждане на обект ДГ за две групи с. Православен 51-00 311 0 0 2000 2000 0 2000

Социални дейности 05 0 0 14331 14331 0 0 0 0 14331

1 СМР ЦНСТ - главница по ИЛ, Решение 96/18.02.20г., ТД 603/17г. 52-06 530 0 0 14331 14331 14331

БКС  06 2190038 2450038 2176282 -273756 714739 690599 7942 1727357 1477741

1 Основен ремонт отводнителни канали с.Градина 51-00 603 10000 10000 10000 0 10000 900 0 9100

2 Основен ремонт на водосток с. Дълбок извор 51-00 603 5000 5000 6220 1220 5000 6220 0 0

3 Основен ремонт тръбопровод на чешма в центъра на с.Драгойново 51-00 603 4000 4000 3960 -40 4000 3960

4 Направа на дъждарки с. Брягово 52-06 603 1800 1800 0 -1800 1800 0

5 ППР за нов водоизточник с. Искра 52-06 603 20000 20000 0 -20000 20000 0

6

Реконструкция на уличен водопровод ул. "Стефан Стамболов" гр. Първомай (1 

442 557 лв. отпуснати по ПМС № 348/18.12.2019г.  + 15 739 лв. финансирани с 

ЦС за КР за 2020г.) 51-00 603 1458296 1458296 1458296 0 15739 15739 1442557 1442557

7 Бетониране ул. "2-ра" с. Воден 51-00 606 20000 20000 21500 1500 20000 21500

8 Придобиване на автовишка 52-04 604 15000 15000 0 -15000 15000 0

9 Направа пешеходна алея кв.Дебър 52-06 606 12000 12000 12707 707 12000 12707 0 0

10 Бетониране улица в "Срещна махала" с. Езерово 51-00 606 20000 20000 22281 2281 20000 22281

11 Основен ремонт тротоарни настилки улична мрежа гр. Първомай 51-00 606 85000 85000 85008 8 85000 85000 8

12 Реконструкция ж.п. подлез - стар 51-00 606 20000 20000 20000 0 20000 20000

13

Основен ремонт тротоарна настилка между читалище и църква с. Дълбок 

извор 51-00 606 163 163 163 0 163

14 Основен ремонт ул. Бр Миладинови -юг - ОТ301-ОТ305 51-00 606 204000 204000 204000 0 204000 204000

15 Основен ремонт ул. Рожен - ОТ423-ОТ415-ОТ421 51-00 606 111000 111000 111586 586 111000 111586

16 Основен ремонт ул."Сребърна" 51-00 606 106000 106000 106080 80 106000 106080

17 Изграждане пешеходна алея ул. "Г.С.Раковски" гр. Първомай 52-06 606 24000 24000 24414 414 24000 24414

18 ППР техн.проект "Стоманен мост над р. Омуровска" с. Крушево 52-06 606 7779 7779 7779 0 7779

Начален 

план

Уточнен план Актуали-
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19 Направа на паркинг в с. Дълбок извор 52-06 606 3000 3000 3000 0 3000 0 0 3000

20 Разширение детски кът - градски парк гр. Първомай 51-00 619 15000 15000 16134 1134 15000 16134

21 Кът за отдих с детска площадка гр. Първомай УПИ… 52-06 619 20000 20000 20000 0 20000 20000

22 Основен ремонт на детска площадка кв. Дебър 51-00 619 5000 5000 5078 78 5000 5078 0 0

23 Благоустрояване парк с. Бяла река 51-00 619 15000 15000 15006 6 15000 15000 6

24 Стопански инвентар за дейност "Чистота" 52-05 623 8000 8000 8000 0 8000 8000

25 Ремонтни работи по възстановяване функцията на съоръжения от ПСОВ 51-00 603 0 200000 0 -200000 200000 0

26 Основен ремонт улица в промишлена зона ОТ 329 - 321 51-00 606 0 60000 0 -60000 60000 0

27 Изграждане дига с. Бяла река - заустване отводнителен канал 52-06 603 0 0 764 764 0 764

28 Напорен резервоар водоснабдяване с. Буково 52-06 603 0 0 8804 8804 0 8804

29 Реконструкция дъждовна канализация с. Искра 52-06 603 0 0 900 900 0 900

30 Реконструкция на детска площадка в градски парк гр. Първомай 52-06 619 0 0 2082 2082 2082

31 Технически проект "Реконструкция на водосток ул. "Рила", с. Виница" 51-00 606 0 0 600 600 0 600

32

Оценка за съотв. на техн.проект Реконстр. и рахабилитация на вътрешна 

водопроводна мрежа с. Татарево 51-00 603 0 0 1920 1920 1920

Почивно дело,спорт, култура и религиозни дейности  -  07 40000 40000 38121 -1879 30000 30000 0 10000 8121

1

Основен ремонт на параклис "Възнесение Господне", вкл.санитарен възел, кв. 

Любеново 51-00 745 4000 4000 4000 0 4000 4000

2 Ограда на гробищен парк с. Виница 52-06 745 4000 4000 4121 121 4000 4121

3 Ограда на гробищен парк гр. Първомай 52-06 745 30000 30000 30000 0 30000 30000

4 Ограда на гробищен парк с. Воден 51-00 745 2000 2000 0 -2000 2000 0

Пътища и други дейности по икономиката  -  08 144949 144949 150949 6000 0 8000 14040 130909 128909

1

Изготвяне на инвестиц.проект за осн.ремонт за общински път Дебър - 

Татарево 51-00 832 14000 14000 14000 0 14000

2 Основен ремонт общински път гр. Първомай - с. Бяла река 51-00 832 40 40 40 0 40

3

Придобиване на част от ПИ № 193, за който са отредени парцели в кв. "5" и кв. 

"11" по плана на с. Добри Дол, общ. Първомай 54-00 898 12500 12500 12500 0 12500 12500

4

Придобиване на част от имоти чрез отчуждаване в с. Поройна, общ. Първомай 

(за осигуряване на достъп до имоти) 54-00 898 3000 3000 1000 -2000 3000 1000

5

Изработване проект за общ устройствен план вкл. Екологична оценка и оценка 

за съвместимост (55 567 лв. финансирани от МРРБ + 59 842 лв. финансирани 

с общински средства) 53-09 898 115409 115409 115409 0 115409 115409

6 ОР на автобусна спирка с. Православен 51-00 849 0 0 8000 8000 0 8000

Б. ТЕКУЩИ РЕМОНТИ 192633 192633 173404 -19229 0 0 0 192633 173404
Общи държавни служби  01 7000 7000 7000 0 0 0 0 7000 7000

1 ТР сграда ОбА Първомай 10-30 122 7000 7000 7000 0 7000 7000

Образование 03 81107 81107 66615 -14492 0 0 0 81107 66615

1 Текущ ремонт ДГ "Марица" гр. Първомай 10-30 311 9693 9693 9693 0 9693 9693

2 Ремонт капандура на покрива в ДГ  "Пролет" кв. Дебър 10-30 311 1200 1200 1160 -40 1200 1160

3 Текущ ремонт сграда ДГ с. Бяла река 10-30 311 8532 8532 8532 0 8532 8532

4 текущ ремонт ограда ДГ Марица 10-30 311 10000 10000 0 -10000 10000 0

5 ТР ОУ "Хр. Ботев" с. Езерово 10-30 322 10467 10467 10467 0 10467 10467

6 Текущ ремонт на тротоарна настилка в СУ гр. Първомай 10-30 322 5935 5935 5935 0 5935 5935

7 Текущ ремонт на таваните в сградата на СУ гр. Първомай 10-30 322 25000 25000 24879 -121 25000 24879

8

ТР на физкултурен салон и на сграда от начален етап в ОУ "Георги 

Караславов" кв. Дебър 10-30 322 4200 4200 4191 -9 4200 4191

9 Подмяна на дограма в ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" с. Дълбок извор 10-30 322 6080 6080 0 -6080 6080 0

10 ТР сграда ДГ с. Дълбок извор 10-30 311 0 0 700 700 0 700

11 ТР сграда ДГ с. Езерово 10-30 311 0 0 1058 1058 0 1058

Социални дейности 05 0 0 4610 4610 0 0 0 0 4610

ТР покрив пенсионерски клуб кв. Дебър 10-30 525 0 0 4610 4610 0 4610

Поддържане на уличната мрежа 06 79908 79908 74708 -5200 0 0 0 79908 74708

1 ТР каптажи с.Брягово 10-30 603 2000 2000 2000 0 2000 2000

2 ТР улици с нетрайна настилка с.Брягово 10-30 606 2000 2000 0 -2000 2000 0

3 ТР   улици с нетрайна настилка с. Крушево 10-30 606 2000 2000 0 -2000 2000 0

4 Аварийни текущи ремонтни работи пешеходни подлези гр. Първомай 10-30 606 13584 13584 13584 0 13584 13584

5

Аварийни текущи ремонтни работи пешеходен подлез ул."К.Честименски", гр. 

Първомай 10-30 606 2738 2738 2738 0 2738 2738

6 ТР улична мрежа с. Караджалово 10-30 606 51586 51586 51586 0 51586 51586



7 ТР улици с нетрайна настилка с.Караджалово 10-30 606 4000 4000 0 -4000 4000 0

8 ТР улици с нетрайна настилка с.Татарево 10-30 606 2000 2000 0 -2000 2000 0

9

Аварийно изкърпване на дупки по общински пътища и улична мрежа гр. 

Първомай 10-30 606 0 0 4800 4800 0 4800

Почивно дело,спорт, култура и религиозни дейности  -  07 16618 16618 20471 3853 0 0 0 16618 20471

1

Аварийни текущи ремонтни работи - библиотека - сграда читалище гр. 

Първомай 10-30 738 1600 1600 1600 0 1600 1600

2 Текущ ремонт покрив сграда бивш пионерски дом гр. Първомай 10-30 738 7795 7795 7795 0 7795 7795

3 Аварийни текущи ремонтни работи къща музей "Г.Караславов" кв.Дебър 10-30 740 7223 7223 7223 0 7223 7223

4 ТР читалище с. Добри дол 10-30 738 0 0 3853 3853 0 3853

Пътища и други дейности по икономиката  -  08 8000 8000 0 -8000 0 0 0 8000 0

1 ТР на автобусна спирка с. Православен 10-30 849 8000 8000 0 -8000 8000 0

Общо инвестиционни обекти и текущи ремонти: 2724520 2984520 2723274 -261246 780000 780000 131121 2073399 1812153



№ по 

ред
Мероприятие

БИЛО СТАВА АКТУАЛИЗАЦИЯ

1 ХV I-ти П разник  на виното и винопроизводството „П ървомай 2020” 2000,00 2000,00 0,00

2 3-ти март. Т ържествено честване 142 г. О свобождението на Б ългария 1000,00 1000,00 0,00

3 П разник  на града и общината - 1 май 5000,00 0,00 -5000,00

4 48 -ми М айск и к ултурни тържества „П ървомай 2020” 15000,00 0,00 -15000,00

5 О тбелязване на 45г. С ъстав за руск и песни „И вушк а” 1000,00 0,00 -1000,00

6 1-ви юни - М еждународен ден на детето 2000,00 0,00 -2000,00

7
Т ържествена заря-проверк а по случай 2 юни – Д ен на Б отев и загиналите за 

свободата и независимостта на Б ългария
1000,00 0,00

-1000,00

8 Н ационална литературна награда за проза „Георги К араславов” 2000,00 2000,00 0,00

9 ХХІІ-ри П разник  на трак ийск ата народна музик а и песен „П ървомай 2020” 13500,00 0,00 -13500,00

10 Е сенни празници „П ървомай 2020  г.“ 1000,00 1000,00 0,00

11 К оледни и новогодишни празници. О рганизиране на К оледен базар - м.дек ември 4000,00 2500,00
-1500,00

12 Ф инансиране на общоселск и събори и молебени 8000,00 700,00 -7300,00

13 ХІХ-та А вторск а среща на орк естри - с. Д ълбок  извор – 2020  г. 5000,00 0,00 -5000,00

14
К ултурни тържества и празници - к в.Д ебър. О тбелязване на 115г. Н Ч  " П робуда-

1905"  к в. Д ебър
6000,00 6000,00

0,00

Всичко: 66500,00 15200,00 -51300,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Актуализация м. Септември 2020г.

КУЛТУРЕН КАРЕНДАР НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2020 г.



№    КЛУБ БИЛО СТАВА АКТУАЛИЗАЦИЯ

1 ФК "Борислав" 60000 60000 0
2 СК "Атлет" 25000 20000 -5000
3 СКК "Шампион" 10000 8000 -2000
4 ФК "Марица" с. Градина 4000 3000 -1000
5 ФК "Ботев" - кв. Дебър 4000 3000 -1000
6 Футболен клуб "Сокол" с. Буково 4000 3000 -1000
7 ФК "Марица 1951" - кв. Любеново 8000 7000 -1000
8 "Волейболен клуб Коини Волей - гр.Първомай" 3000 1000 -2000
9 "Морски клуб Първомай" 1000 1000 0

10 "Клуб по водомоторни и екстремни спортове Първомай" 1000 1000 0
11 Туристическо дружество "Траки" 6000 3000 -3000
12 "СФТК Евридика" - П. Димитрова 2000 1000 -1000
13 ФК "Тракийка" 2000 1000 -1000
14 "КНХТ Марица" 2000 1000 -1000

Общо: 132000 113000 -19000

Субсидии за организации с нестопанска цел
БЮДЖЕТ 2020 г.

Актуализация м. Септември 2020г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7



Приложение № 8 

С П И С Ъ К 
на длъжностите , които имат право на транспортни разходи  

Актуализация м. Септември 2020г. 

№ 
по  
ред 

ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАТЕЛНО-
КВАЛИФИКАЦИОН-

НА СТЕПЕН 

ПРОФЕСИОНАЛНА 
КВАЛИФИКАЦИЯ 

1 Директор на дирекция „ФАПО” магистър икономист 
2 Стажант-одитор бакалавър икономист 
3 Директор  ДПЛФУ магистър икономист 
4 Счетоводител ДПЛФУ средно специално икономист 
5 Социален  работник ДПЛФУ магистър социални дейности 
6 Медицинска сестра ДПЛФУ специалист медицинска сестра 
7 Домакин средно специално социални дейности 
8 Главен специалист „ Кадастър” специалист строителен техник 
9 Главен специалист „Контрол по 

приходите” 
средно специално икономист 

10 Медицинска сестра  учебно  заведение, 
детска градина 

специалист медицинска сестра 

11 Директор на  общинско училище магистър  учител по 
общообразователен предмет; 

начален  учител 
12 Директор на общинска детска градина магистър  детски учител 
13 Заместник-директор на общинско 

училище 
магистър  учител по  

общообразователен предмет 
14 Временно изпълняващ  длъжността  

дирек-  
тор на общинско училище/детска 
градина 
до провеждане  на  конкурс 

магистър детски учител ; учител по 
общообразователен предмет 

15 Учител, старши учител, главен учител в 
неспециализирано училище  

Магистър, бакалавър, 
професионален 

бакалавър 

детски учител ; учител по 
общообразователен предмет 

16 Учител, старши учител, главен учител в 
детска градина 

Магистър, бакалавър, 
проф. бакалавър 

детски учител 

17 Логопед  Магистър, бакалавър комуникативни  нарушения 
18 Психолог, училищен  Магистър, бакалавър учител 
19 Главен специалист „Обслужване на 

компютърни системи и мрежи” 
Средно образование компютри 

20 Специалист„АО” Средно образование деловодство 
21 Специалист „МИЗП” магистър социални дейности 

22 Главен счетоводител в ОбА магистър икономист 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 105 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 30.09.2020 г. по протокол № 12 

ОТНОСНО:  Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2020 – 2023 г., етап II 

на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на 

Община Първомай. 

На основание  чл. 83 ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 27 ал. 2 от Наредбата 

за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните 

дейности и за съставяне, приемане,изпълнение и отчитане на бюджета на община 

Първомай и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общинският съвет на община Първомай 

Р Е Ш И : 

1. Одобрява  бюджетна прогноза за периода 2020 – 2023 г., етап II на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община 

Първомай, съгласно Приложение № 1 (по образец на Министерство на финансите от 

БЮ № 4 /01.09.2020г., Приложение № 8) 

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание  чл. 83 ал. 2 от Закона за 

публичните финанси, чл. 27 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на община Първомай и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация за изготвяне на бюджетна 

прогноза за 2020 - 2023 г. 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 21 

Гласували:    За – 21 

Против – няма 

Въздържали се – няма 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 106 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 30.09.2020 г. по протокол № 12 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за 

възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водни обикти - 

публична общинска собственост, разположени на територията на Община 

Първомай, обл.Пловдив, чрез предоставянето им под наем по реда на § 12, ал.2 от 

Преходни и заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на 

Закон за водите. 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и 

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

връзка § 12, точка 2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закон за изменение и 

допълнение на Закон за водите /ДВ, бр.103/ 29.11.2013 год./ и чл.6 от Наредбата за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският 

съвет на община Първомай 

Р Е Ш И: 

I. Общински съвет Първомай допълва, приетата с Решение № 19 от 30.01.2020 

год. „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в 

Община Първомай през 2020 година”, Раздел ІІІ, буква А. „Имоти, които Община 

Първомай има намерение да предостави под наем и аренда” с нова подточка „Водни 

обекти”, а именно: 

„Водни обекти: 

1. Язовир „Дебър 5 /Соленото дере/” с обща площ от 12,121 дка., съставляващ 

ПИ с идентификатор 59080.800.227 и ПИ с идентификатор 59080.800.231, гр.Първомай, 

общ. Първомай, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 72093.58.6, с. Татарево, общ. 

Първомай, обл. Пловдив; 

2. Водоем „Дълбок извор” с площ от 11,616 дка., съставляващ ПИ с 

идентификатор 24493.29.149 и ПИ с идентификатор 24493.29.150, с. Дълбок извор, 

общ. Първомай, обл. Пловдив; 

3. Водоем „Драгойново 2 /Митково дере/” с площ от 13,065 дка., съставляващ 

ПИ с идентификатор 23385.51.7, с. Драгойново, обл. Пловдив, общ. Първомай;”

ІІ. Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане 

стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водни обекти, чрез предоставянето 

им под наем, както следва: 



1. Язовир „Дебър 5 /Соленото дере/” с обща площ от 12,121 дка., съставляващ 

поземлен имот с идентификатор 59080.800.227, гр. Първомай, общ. Първомай, обл. 

Пловдив, м. ЗЕМЛИЩЕ КВ.ДЕБЪР, вид собственост: Общинска публична, вид 

територия: Земеделска, НТП: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, 

площ 8613 кв.м., стар номер 800227 с Акт за ПОС № 74/02.06.1998г., поземлен имот с 

идентификатор 72093.58.6, с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив, м. ТРЪН 

(СОЛЕНО) ДЕРЕ, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, 

НТП: Язовир, площ 3508 кв.м, стар номер 058006 с Акт за ПОС № 231/11.01.2001г., в 

едно с язовирна стена, съставляваща поземлен имот с идентификатор 59080.800.231, гр. 

Първомай, общ. Първомай, област Пловдив, м. ЗЕМЛИЩЕ КВ.ДЕБЪР, вид 

собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, НТП: За водостопанско, 

хидромелиоративно съоръжение, площ 1406 кв.м., стар номер 800231; 

2. Водоем с площ от 11,616 дка., съставляващ поземлен имот с идентификатор 

24493.29.149, с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив, вид собственост: 

Общинска публична, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП: 

Водоем, площ 11616 кв.м., стар номер 000149 с Акт за ПОС №62/26.05.2009г., в едно с 

язовирна стена, съставляваща поземлен имот с идентификатор 24493.29.150, с. Дълбок 

извор, общ. Първомай, обл. Пловдив, м. КАПАКЛИЯ, вид собственост: Общинска 

частна, вид територия: Земеделска, НТП: За водостопанско, хидромелиоративно 

съоръжение, площ 711 кв. м, стар номер 000150 с Акт за ПОС № 471/16.09.2019 г. 

3. Водоем „Драгойново 2 /Митково дере/” с площ от 13,065 дка., съставляващ 

поземлен имот с идентификатор 23385.51.7, с. Драгойново, обл. Пловдив, общ. 

Първомай, м. МИТКОВО ДЕРЕ, вид собственост: Общинска публична, вид територия: 

Земеделска, НТП: За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 13065 

кв.м., стар номер 051007 с Акт за ПОС № 46/15.02.2008г.; 

ІІІ. Изборът на оператор да се осъществи чрез провеждане на публичен търг с 

тайно наддаване по реда на Глава осма от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

ІV. Определя начална тръжна цена за всеки обект по отделно, а именно: 

1. За язовир „Дебър 5 /Соленото дере/” с обща площ от 12,121 дка., съставляващ 

ПИ с идентификатор 59080.800.227 и ПИ с идентификатор 59080.800.231 от гр. 

Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 72093.58.6 от с. 

Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив, определя начална тръжна цена за година в 

размер на 530 (петстотин и тридесет) лв./дка. без ДДС. 

2. За водоем „Дълбок извор” с площ от 11,616 дка., съставляващ ПИ с 

идентификатор 24493.29.149 и ПИ с идентификатор 24493.29.150, с. Дълбок извор, 

общ. Първомай, обл., определя начална тръжна цена за година в размер на 380 (триста и 

осемдесет) лв./дка. без ДДС. 



3. За водоем „Драгойново 2 /Митково дере/” с площ от 13,065 дка., съставляващ 

ПИ с идентификатор 23385.51.7, с. Драгойново, обл. Пловдив, общ. Първомай, 

определя начална тръжна цена за година в размер на 460 (четиристотин и шестдесет) 

лв./дка. без ДДС. 

V. Определя срок на договора за избор на оператор на язовирна стена за 

възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водни обекти - 5 /пет/ 

години считано от датата на сключване на договора; 

VI. Определя депозит за участие в търга - 500,00 /петстотин/ лева за всеки 

отделен обект. 

VІI. Специфични условия към участниците в търга: 

- участник в търга може да бъде всяко лице, което отговаря на изискванията за 

оператор на язовирна стена по смисъла на § 1, т.95 от Допълнителни разпоредби към 

Закона за водите, а именно: физическо лице хидроспециалист или юридическо лице, 

което разполага със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по 

стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към 

тях. 

VІІI. Определя следните договорни условия: 

1. След подписване на договора за избор на оператор същият се задължава 

съгласно чл.50, ал.3, т.1 от Закон за водите да се снабди с разрешително за ползване на 

воден обект, което се издава от кмета на община Първомай. 

       2. Операторът се задължава да спазва изискванията на Наредба за условията и 

реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните 

стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им 

състояние, Приета с ПМС № 12 от 28.01.2020 г.(обн. ДВ, бр.9 от 31.01.2020г., в сила от 

31.01.2020г.) 

3. Операторът се задължава да спазва нормативните актове по опазване на 

околната среда с цел опазване на водния ресурс и на екосъобразното и рационалното 

му използване, санитарно – хигиенните и ветеринарно – медицински изисквания. 

4. Операторът се задължава да оказва необходимото съдействие на собственика 

за изпълнение на задълженията му по чл. 138а, ал. 3, т. 5, чл. 141, ал. 1 и чл. 190а, ал. 2, 

както и да изпълнява възложените му дейности съобразно нормативните изисквания и с 

грижата на добър стопанин. 

5. Операторът се задължава да поеме за своя сметка разходите по други 

мероприятия за изпълнение предписания от специализираните контролни органи 

свързани с обезопасяването и сигурността на язовира. 



ІХ. Възлага на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия по 

провеждане на процедурата за избор на оператор и подпише договор със спечелилия 

участник.  

Мотиви: Настоящето решение се приема на правно основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за 

местното самоуправление и местна администрация, във връзка с § 12, точка 2 от 

Преходни и заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закон 

за водите /ДВ, бр.103/ 29.11.2013 год./ и с оглед по-добро стопанисването, поддръжката 

и експлоатацията на описаните обекти.  

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 21 

Гласували:    За – 21 

Против – няма 

Въздържали се – няма 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 107 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 30.09.2020 г. по протокол № 12 

ОТНОСНО: Предварително съгласие за разработване на проект за изменение на 

ПУП-ПРЗ на част от плана на гр. Първомай, с цел образуване на нов 

самостоятелен урегулиран поземлен имот /УПИ/ за търговски и обслужващи 

дейности, представляващ общински терен, в свободната площ, заключена между 

ул. „Бор“ с ос.т. № 4-5, ул. „Кубрат“ с ос. т. № 5-7 и ул. „Черноризец Храбър“ с ос. 

т. № 4-7 и обособяването му като УПИ І-търговия и обсл. дейности и създаване на 

нов кв. № 20а. 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.8 и т.11 от Закон за местната 

администрация и местното самоуправление, чл.134, ал.2, т.6 от Закон за устройство на 

територията, чл.6, ал.1 и ал.3 и чл.8, ал.1 от Закон за общинската собственост във 

връзка с чл.3, ал.7 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, Общинският съвет на община Първомай  

Р Е Ш И: 

1. Дава ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ да се проведе процедура за изработване 

на ПУП – ПРЗ на част от плана на гр. Първомай, с цел обособяване на нов 

самостоятелен УПИ за търговски и обслужващи дейности, представляващо общинско  

пространство, заключено между ул. „Бор“ с ос.т. № 4-5, ул. „Кубрат“ с ос. т. № 5-7 и ул. 

„Черноризец Храбър“ с ос. т. № 4-7, обособяването му като УПИ І-търговия и обсл. 

дейности и се създаване нов кв. № 20а. Проектът за ПУП –ПРЗ да бъде изработен и 

процедиран при спазване на действащата нормативна уредба. 

2. Дава съгласие след влизане в сила на ПУП – ПРЗ да отпадне публичния 

характер на собствеността на новообразувания УПИ I - търговски и обслужващи 

дейности в кв.20а по плана на гр.Първомай, като същият бъде преотреден за частна 

общинска собственост, поради това, че е престанал да има предназначението си по чл.3, 

ал.2 от Закон за общинската собственост. 

3. Възлага на Кмета на община Първомай да изпълни всички последващи 

нормативно определени действия. 

Мотиви: Обособяването на нов УПИ с обслужващо и търговско предназначение, ще 

подпомогне и улесни значително дейностите в северната част на града, тъй като освен 

жилищни и чисти производствени дейности, допълнителни терени с обслужващо 

предназначение в тази зона не са заложени в плана. 



Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 21 

Гласували:    За – 21 

Против – няма 

Въздържали се – няма 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 108 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 30.09.2020 г. по протокол № 12 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за ПУП - /Подробен 

Устройствен План/ - ПР /План регурация/ - ПЗ /план застрояване/ за поземлен 

имот с идентификатор 59080.236.59 (по преходен план имот № 236059) и поземлен 

имот с идентификатор 59080.236.4 (по преходен план имот № 236004) по КККР гр. 

Първомай, обл. Пловдив, местност „Дол. Комсал под село“, във връзка със 

промяна на предназначението на части от тях и присъединяването им към УПИ I-

282,309 за производствена и складова база, с цел неговото упълномеряване. 

На основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б, 

ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.9 от ЗУТ и Чл.67а, ал.1, при условията на Чл.50, ал.6 от ПП 

на ЗОЗЗ, Общинският съвет на община Първомай 

Р Е Ш И : 

1. Разрешава изработване на проект за ПУП - /Подробен Устройствен План/ - ПР 

/План регурация/ - ПЗ /план застрояване/ за част от поземлен имот с идентификатор 

59080.236.59 (по преходен план имот № 236059) и част от поземлен имот с 

идентификатор 59080.236.4 (по преходен план имот № 236004) по КККР гр. Първомай, 

обл. Пловдив, местност „Дол. Комсал под село“, във връзка с промяна на 

предназначението им и тяхното присъединяване към ПИ с идентификатор 

59080.800.566, идентичен с УПИ I-282,309 за производствена и складова база. 

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

План/ - ПР /План регулация/ - ПЗ /план застрояване/ за част от поземлен имот с 

идентификатор 59080.236.59 (по преходен план имот № 236059) и част от поземлен 

имот с идентификатор 59080.236.4 (по преходен план имот №236004) по КККР гр. 

Първомай, обл. Пловдив, местност „Дол. Комсал под село“, във връзка с промяна на 

предназначението им и тяхното присъединяване към ПИ с идентификатор 

59080.800.566, идентичен с УПИ I-282,309 за производствена и складова база. 

Мотиви: Настоящето решение се приема във връзка с инвестиционно намерение 

«Инвестмин» ЕООД, за разширение на терена на производствената и складова база на 

дружеството. 



Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 21 

Гласували:    За – 21 

Против – няма 

Въздържали се – няма 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 109 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 30.09.2020 г. по протокол № 12 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за ПУП - /Подробен 

Устройствен План/ - ПР /План регурация/ - ПЗ /план застрояване/ - ПП 

/Парцеларен План/ за поземлен имот с идентификатор 59080.223.108 по КККР гр. 

Първомай, обл. Пловдив (по преходен план имот № 223108), местност „Дол. 

Комсал под село“, във връзка с промяна статута на земята за не земеделски нужди 

и изграждане на обект: “Складова база за земеделска продукция, селскостопанска 

техника и инвентар”. 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, 

ал.1 и чл.110 от ЗУТ, във връзка с чл.9 от ЗУТ и чл.24 от ЗОЗЗ, Общинският съвет на 

община Първомай 

Р Е Ш И : 

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

регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за ПИ № 59080.223.108 (по преходен план имот 

№223108) с площ от 5 866 кв.м., местност “Дол. Комсал Подсело“ по КККР на гр. 

Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, във връзка с промяна статута на земята за не 

земеделски нужди относно изграждане на обект: “Складова база за земеделска 

продукция, селскостопанска техника и инвентар“  

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

/План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за ПИ № 59080.223.108 (по преходен план 

имот № 223108) с площ от 5 866 кв.м., местност “Дол. Комсал Подсело“ по КККР на гр. 

Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, във връзка с промяна статута на земята за не 

земеделски нужди относно изграждане на обект: “Складова база за земеделска 

продукция, селскостопанска техника и инвентар“  

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

реализиране на строеж: “Складова база за земеделска продукция, селскостопанска 

техника и инвентар“. 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 21 

Гласували:    За – 21 

Против – няма 

Въздържали се – няма 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 110 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 30.09.2020 г. по протокол № 12 

ОТНОСНО: Учредяване без търг или конкурс на възмездно право на ползване 

върху поземлен имот 59080.800.444 – публична общинска собственост, област 

Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, местност „Землище кв.Дебър”, начин 

на трайно ползване – пасище. 

На основание чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местна 

администрация, чл. 37п, ал1, ал.2, ал.5, т.2, ал.7, т.2 и т.3, ал.12 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи и чл.34, ал.6 от Закона за общинската 

собственост, Общинският съвет на община Първомай 

      Р Е Ш И : 

І. Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на ползване без търг или 

конкурс за устройване на постоянен пчелин с 45 броя пчелни семейства за срок от 10 

/десет/ години на В. С. П. с ЕГН …………, върху поземлен имот 59080.800.444 с площ 

от 451 кв.м., с начин на трайно ползване – пасище, находящ се в местността „Землище 

кв.Дебър”, гр. Първомай, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, в размер на 

85 лв. /осемдесет и пет лева/ годишна наемна цена.  

За имота е съставен Акт за ПОС № 478/01.11.2019г., вписан в Службата по 

вписвания Първомай под № 163, том 6 от 04.11.2019 г., дв.вх.№ 1792. 

ІІ. 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 и ал.2 от ЗМСМА,

чл.37п, ал1, ал.2, ал.5, т.2, ал.7, т.2 и т.3, ал.12 от ЗСПЗЗ и чл.34, ал.6 от ЗОС, във връзка 

със стимулиране и подкрепа на пчеларството в Община Първомай.  

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 21 

Гласували:    За – 21 

Против – няма 

Въздържали се – няма 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 111 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 30.09.2020 г. по протокол № 12 

ОТНОСНО: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд на 

Община Първомай, които могат да се отдават под наем за една година, без търг 

или конкурс 

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

администрация, чл.24а, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи и чл.30, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, Общинският съвет на община Първомай 

Р Е Ш И : 

І. Определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд на Община 

Първомай, които могат да се отдават под наем за една година, без търг или 

конкурс, по съответните землища, съгласно Приложение № 1, неразделна част от 

настоящото решение, а именно:

- за землище с. Буково - 2 бр. имоти; 
- за землище с. Драгойново – 2 бр. имоти. 

Мотиви: Настоящето решение се приема на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за 

местното самоуправление и местна администрация, чл.24а, ал.7 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, чл.30, ал.6 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с 

използване на земите от ОПФ за земеделие и изпълнение на бюджета на общината.  

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 21 

Гласували:    За – 21 

Против – няма 

Въздържали се – няма 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



Приложение № 1  към  
Решение № 111/30.09.2020 год. 
на ОбС Първомай 

МАЛОМЕРНИ ИМОТИ ОТ  ОПФ НА ОБЩ.ПЪРВОМАЙ,ОБЛ.ПЛОВДИВ 

ЗЕМЛИЩЕ С.БУКОВО 

1. Поземлен имот 56335.49.102, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 
ГАБРЕТО/ДУПКИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 
категория 8, НТП Изоставена орна земя, площ 1642 кв. м, стар номер 049102; 

2. Поземлен имот 56335.62.65, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 
КАПАНА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП 
Гори и храсти в земеделска земя, площ 6377 кв. м, стар номер 062065. 

ЗЕМЛИЩЕ С.ДРАГОЙНОВО 

1. Поземлен имот 23385.46.60, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 
МИХОВИ ПОЛЯНИ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 
категория 4, НТП Нива, площ 1674 кв. м, стар номер 046060; 

2. Поземлен имот 23385.47.54, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 
СИНОРСКА ЧУКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 
категория 4, НТП Нива, площ 4706 кв. м, стар номер 047054. 


