ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ
Р Е Ш Е Н И Е № 123
на Общинския съвет на община Първомай, прието на 17.12.2020 г. по протокол № 15
ОТНОСНО: Определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна
дейност по смисъла на Закона за публичните финанси на територията на община
Първомай и даване на съгласие за кандидатстване по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма за
храни и/или основно материално подпомагане.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, §1,
т.20 от ДР на Закон за публичните финанси и в изпълнение на Изисквания за
кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19”
по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане,
Общинският съвет на община Първомай,
РЕШИ:
1. Дава съгласие за определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като
местна дейност по смисъла на §1, т.20 от ДР на Закон за публичните финанси.
2. Дава съгласие Община Първомай да кандидатства по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл
обяд в условия на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане.
3. Упълномощава Кмета на Община Първомай да предприеме всички необходими
действия за подготвяне и кандидатстване по процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на
пандемията от COVID-19” по Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане, както и да извърши всички последващи действия, във връзка с
изпълнението на настоящето решение.

Мотиви: С продължаване предоставянето на топъл обяд по Операция BG05FMOP0015.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19” ще се отговори на
преките нужди на лица от групи с повишен риск от заразяване – лица без доходи или с
ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената
икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични
увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на
инфекцията; лица под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на
бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа; лица, обект на социално
подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на
извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си

жизнени потребности. С предоставянето на услугата ще се подобри качеството им на
живот в условията на пандемичния взрив на заболяването от вируса СОVID-19.
Идентифицирана е голяма нужда от предоставянето на този тип социална услуга, в
контекста на създалата се епидемична ситуация в страната.

Общ брой общински съветници – 21
Присъствали: 18
Гласували: За – 18
Против – няма
Въздържали се – няма

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ
Р Е Ш Е Н И Е № 124
на Общинския съвет на община Първомай, прието на 17.12.2020 г. по протокол № 15
ОТНОСНО: Одобряване на Годишен отчет за изпълнение на действащите
концесионни договори през 2019 година.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.40, ал.2, т.2 и ал.3, т.4 и чл.132, ал.2 от Закона
за концесиите, Общинският съвет на Община Първомай
РЕШИ:
Приема Годишен отчет за изпълнение на действащите концесионни договори през 2019
година.

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1,
т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с
чл.40, ал.2, т.2 и ал.3, т.4 и чл.132, ал.2 от Закона за концесиите и в изпълнение на
задължението на кмета на общината за изготвяне и внасяне за одобрение в общински
съвет на годишен отчет относно изпълнението на сключените концесионни договори.

Общ брой общински съветници – 21
Присъствали: 18
Гласували: За – 18
Против – няма
Въздържали се – няма

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ
Р Е Ш Е Н И Е № 125
на Общинския съвет на община Първомай, прието на 17.12.2020 г. по протокол № 15
ОТНОСНО: Одобряване на План - сметка за приходите и необходимите разходи
на Община Първомай за дейностите по управление на отпадъците за 2021 година.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 66 от ЗМДТ, чл. 17, ал. 1 и чл.18,
ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Първомай, Общинският съвет на община
Първомай

РЕШИ:
1. Приема и одобрява План - сметка за приходите и необходимите разходи на Община
Първомай за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 2021 г., съгласно приложение № 1
и приложение № 2.
2. Задължава Кмета на община Първомай да включи в бюджета на Общината за 2021
година по прихода и разхода определените в План-сметката средства.
Мотиви: Изпълнение на изискванията на ЗМДТ.

Общ брой общински съветници – 21
Присъствали: 18
Гласували: За – 11
Против – няма
Въздържали се – 7

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Приложение № 1
План - сметка за приходите и необходимите разходи на Община Първомай за дейностите по управление на отпадъците за 2021 г.
Разходи

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Населено място
Първомай
Брягово
Буково
Бяла река
Виница
Воден
Градина
Добри дол
Драгойново
Дълбок извор
Езерово
Искра
Караджалово
Крушево
Поройна
Православен
Татарево

Приходи

1215254
35227
6552
25021
10485
8801
122323
3095
17309
74281
15316
71436
42702
20444
4144
16421
25867
1714678

Поддържане
Сметосъбиране и
и
експлоатация
сметоизвозване на депо

451678
11736
2629
12248
5306
3698
57868
1767
5200
32392
8342
32009
17634
11681
2372
9242
7498
673300

355647
8541
1773
9073
4619
2703
46152
1118
4109
26765
6414
25810
14688
8203
1422
6619
5608
529264

Чистота на
териториите за
обществено
Закупуване
ползване
на съдове

374139

17253

14424
12917
9680

12201
440614

18790
14950
2150
3700
560
2400
1050
210
8000
700
560
700
700
560
350
560
560
56 500

Придобиване
на ДМА
Общо разходи лева

15 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15000

1215254
35 227
6 552
25 021
10 485
8 801
122 323
3 095
17 309
74 281
15 316
71 436
42 702
20 444
4 144
16421
25 867
1714678

АДРЕС: УЛИЦА “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” – ЮГ № 50
ТЕЛ.:0336 /64468 ; ФАКС:0336 /63119

Е:mail obaparv@parvomai.escom.bg

Приложение № 2
за определяне на годишния размер на таксата за битови отпадъци за 2021 година в
Община Първомай
На основание чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), такса за битови
отпадъци за 2021 г. се определя в съответствие с необходимите разходи за осигуряване на
услугите по събиране и извозване на битовите отпадъци, обезвреждането им в депа или други
съоръжения, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
Размерът на таксата за битови отпадъци се състои от три компонента, включващи цената на
всяка услуга поотделно и отговаря на разходите по предложената план-сметка за съответните
дейности по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите
отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
План-сметката за чистотата за 2021 г. е разработена на база досегашната основа,
определена в Наредбата за определянето и администрирането на местните, такси и цени на
услуги, предоставяни от Община Първомай.
Очакваните постъпленията от ТБО за 2021 година, изчислени при непроменен размер
на промилите и актуализираните отчетни и данъчни стойности на недвижимите имоти, са в
размер на 1 714 678 лв. Въз основа на отчетни данни и увеличеното количество битови
отпадъци се предвижда за 2021 г. Община Първомай в предложената План-сметка да промени
сумата за дейността по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци до депо.
На основание чл. 62 и чл.67,ал.2 от ЗМДТ се определя размера на такса за битови
отпадъци за 2021 г. по населении места (пропорционално върху данъчната основа за облагане
на физическите и юридическите лица) и цени на услуги за почистване на териториите за
обществено ползване в Община Първомай, както следва:
I.

За град Първомай, включително кв. Дебър и кв. Любеново, е:

1. За физически лица(ФЛ) - пропорционално на данъчните оценки на имотите;
2. За нежилищни имоти на юридическите лица(ЮЛ), неподали декларации по чл.19, ал.2,
т.3 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община
Първомай - пропорционално върху по-високата между данъчната оценка и отчетната
стойност :

ФЛ-(жилищни и
нежилищни) и
ЮЛ (жилищни )
Юридически лица–
нежилищни имоти

Сметосъбиране ,
сметоизвозване и съдове
за битови отпадъци
2.7 0/00
5,3 0/00

Обезвреждане на
битови отпадъци

Чистота на териториите
за обществено ползване

Всичко

2.6 0/00

2,2 0/00

7,5

0

4,10/00

3,9 0/00

13,3 0/00

/00

3. За нежилищни имоти на юридически лица, подали декларации по чл.19, ал.1 от
Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община
Първомай за ползване на брой и видове съдове – на база декларирани и определени брой и
вид съдове и периодичността на извозване на съответния съд ,както следва:

3.1. Еднократно събиране и извозване на отпадъци със специализирана техника и
обработката им в депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им :

за 1 брой контейнер от тип “Бобър” с вместимост 1.1 куб. м. – 95,43 лв.

за 1 брой контейнер от тип “Кука” с вместимост 0.24 куб. м. – 20,82 лв

разход за събран битов отпадък 1 куб.м. – 86,75 лв

разход за събран битов отпадък 1 тон. – 102,06лв.
3.2. целогодишно събиране и извозване на отпадъци със специализирана техника и
обработката им в депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им с
периодичност на извозването един път седмично:

за 1 брой контейнер от тип “Бобър” с вместимост 1.1 куб. м.– 2389 лв.

за 1 брой контейнер от тип “Кука” с вместимост 0.24 куб. м. – 522 лв.
3.3. целогодишно събиране и извозване на отпадъци със специализирана техника и
обработката им в депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им с
периодичност на извозването два пъти месечно:

за 1 брой контейнер от тип “Бобър” с вместимост 1.1 куб. м. – 1194.50 лв.

за 1 брой контейнер от тип “Кука” с вместимост 0.24 куб. м. – 261.00 лв.
3.4. Лицата, които заплащат такса за битови отпадъци на база количеството на битовите
отпадъци заплащат и такса за поддържане чистота на териториите за обществено ползване,
съобразно определения промил за населеното място, пропорционално върху по-високата
между данъчната оценка или отчетната стойност на имота.
II. За село Градина:

ФЛ-(жилищни и нежилищни) и ЮЛ (жилищни )
Юридически лица–
нежилищни имоти

Сметосъбиране ,
сметоизвозване и съдове
за битови отпадъци
2.25 0/00
6.4 0/00

Обезвреждане на
битови отпадъци

Чистота на териториите
за обществено ползване

Всичко

2.5 0/00

0.5 0/00

5.25 0/00

2.2 0/00

1 0/00

9.6 0/00

III. За село Дълбок извор:

ФЛ-(жилищни и нежилищни) и ЮЛ (жилищни )
Юридически
лица–
нежилищни имоти

Сметосъбиране,
сметоизвозване и съдове
за битови отпадъци
2.6 0/00
8.8 0/00

Обезвреждане на
битови отпадъци

Чистота на териториите
за обществено ползване

Всичко

2.80/00

1 0/00

6.4 0/00

5.2 0/00

1.2 0/00

15.2 0/00

IV. За село Искра :

ФЛ-(жилищни и нежилищни) и ЮЛ (жилищни )
Юридически
лица
–
нежилищни имоти

Сметосъбиране,
метоизвозване и съдове
за битови отпадъци
5.25 0/00
4 0/00

Обезвреждане на
битови отпадъци

Чистота на териториите
за обществено ползване

3.0 0/00

0.3 0/00

4 0/00

0.8 0/00

Всичко

8.55 0/00
8.8 0/00

V. За село Караджалово:

ФЛ-(жилищни и нежилищни) и ЮЛ (жилищни )
Юридически
лица
–
нежилищни имоти

Сметосъбиране, сметоизвозване и съдове за
битови отпадъци
1.9 0/00
5.8 0/00

Обезвреждане на
битови отпадъци

Чистота на териториите
за обществено ползване

Всичко

1.2 0/00

0.50 0/00

3.6 0/00

2.1 0/00

1 0/00

8.9 0/00

VI. За село Брягово:
Сметосъбиране ,сметоизвозване
и съдове за битови отпадъци
9.73 0/00

ФЛ-(жилищни и нежилищни)
и ЮЛ (жилищни )
Юридически
лица
–
нежилищни имоти

Обезвреждане на битови отпадъци
4.17 0/00

4.8 0/00

Всичко
13.9 0/00

1.7 0/00

6.5 0/00

VII. За село Татарево:

ФЛ-(жилищни и нежилищни) и ЮЛ (жилищни )
Юридически
лица
–
нежилищни имоти

Сметосъбиране, сметоизвозване и съдове за
битови отпадъци
4.0 0/00
2.7 0/00

Обезвреждане на
битови отпадъци

Чистота на териториите
за обществено ползване

Всичко

2.3 0/00

1.0 0/00

7.3 0/00

1.2 0/00

1 0/00

4.9 0/00

VIII. За село Поройна:
ФЛ-(жилищни и нежилищни)
и ЮЛ (жилищни )
Юридически
лица
–
нежилищни имоти

Сметосъбиране, сметоизвозване и
съдове за битови отпадъци
3.5 0/00
9.4 0/00

Обезвреждане
отпадъци
3.1 0/00

на

битови

Всичко
6.6 0/00

3.8 0/00

13.2 0/00

IX. За село Буково:
ФЛ-(жилищни и нежилищни)
и ЮЛ (жилищни )
Юридически
лица–
нежилищни имоти

Сметосъбиране ,сметоизвозване и
съдове за битови отпадъци
4.20 0/00
7.00 0/00

Обезвреждане
отпадъци
2.50 0/00

на

битови

Всичко
6.7 0/00

2.85 0/00

9.85 0/00

X. За село Православен:
ФЛ-(жилищни и нежилищни)
и ЮЛ (жилищни )
Юридически
лица
–
нежилищни имоти

Сметосъбиране ,сметоизвозване и
съдове за битови отпадъци
5.0 0/00
7.7 0/00

Обезвреждане
отпадъци
4.8 0/00

на

битови

Всичко
9.8 0/00

4.25 0/00

11.95 0/00

XI. За село Драгойново:
ФЛ-(жилищни и нежилищни) и
ЮЛ (жилищни )
Юридически
лица
–
нежилищни имоти

Сметосъбиране ,сметоизвозване и
съдове за битови отпадъци
4.2 0/00
6.2 0/00

Обезвреждане
отпадъци
3.0 0/00

на

битови

Всичко
7.2 0/00

2.8 0/00

9.0 0/00

XII. За село Крушево:
ФЛ-(жилищни и нежилищни) и
ЮЛ (жилищни )
Юридически
лица
–
нежилищни имоти

Сметосъбиране, сметоизвозване и
съдове за битови отпадъци
3.0 0/00
6.8 0/00

Обезвреждане
на
отпадъци
3.6 0/00
3.0 0/00

битови

Всичко
6.6 0/00
9.8 0/00

XIII. За село Виница:
ФЛ-(жилищни и нежилищни) и
ЮЛ (жилищни )
Юридически
лица
–
нежилищни имоти

Сметосъбиране,сметоизвозване
съдове за битови отпадъци
3.2 0/00

и

6.5 0/00

Обезвреждане
отпадъци
2.0 0/00

на

битови

Всичко
5.2 0/00

3.5 0/00

10 0/00

XIV.За село Добри дол:
ФЛ-(жилищни и нежилищни) и
ЮЛ (жилищни )
Юридически
лица
–
нежилищни имоти

Сметосъбиране, сметоизвозване и
съдове за битови отпадъци
2.1 0/00
3.6 0/00

Обезвреждане
отпадъци
0.9 0/00

на

битови

Всичко
3.0 0/00

2.45 0/00

6.05 0/00

XV. За село Бяла река:
ФЛ-(жилищни и нежилищни)
и ЮЛ (жилищни )
Юридически
лица–
нежилищни имоти

Сметосъбиране, сметоизвозване и
съдове за битови отпадъци
4.5 0/00
4.7 0/00

Обезвреждане
битови отпадъци
3.6 0/00

на

Всичко
8.1 0/00

2.3 0/00

7.0 0/00

XVI. За село Езерово:
ФЛ-(жилищни и нежилищни)
и ЮЛ (жилищни )
Юридически
лица
–
нежилищни имоти

Сметосъбиране,сметоизвозване
съдове за битови отпадъци
3.8 0/00
6

и

0

/00

Обезвреждане
битови отпадъци
1.4 0/00

на

Всичко
5.2 0/00

2.6 0/00

8.6 0/00

XVII. За село Воден:
ФЛ-(жилищни и нежилищни)
и ЮЛ (жилищни )
Юридически
лица
–
нежилищни имоти

Сметосъбиране, сметоизвозване и
съдове за битови отпадъци
6.0 0/00
8.2 0/00

Обезвреждане
битови отпадъци
2.0 0/00
4,5 0/00

на

Всичко
8.0
12.7

0

/00

0

/00

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ
Р Е Ш Е Н И Е № 126
на Общинския съвет на община Първомай, прието на 17.12.2020 г. по протокол № 15
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги,
предоставяни от Община Първомай

На основание 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 Административнопроцесуалния кодекс, чл.6, ал.1, б. „к”, чл.9 и чл.9в от Закона за местните данъци и
такси, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3 и чл. 194, ал. 1 от Закона за водите, чл.2 от
Наредбата за ползването на повърхностните води, приета с ПМС № 352 от 14.12.2016г.,
Глава втора и чл. 22, ал. 1, т. 1 от Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на
воден обект и за замърсяване, приета с ПМС № 383 от 29.12.2016г. и чл. 8, ал. 1, т. 2, ал.
2, ал. 3, т. 2, б. „б” от Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство
на околната среда и водите, приета с ПМС № 136 от 13.05.2011г., Общинският съвет
на община Първомай
Р ЕШ И:
І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община
Първомай, със следното съдържание:
§1. В Глава втора, Раздел VIII „Други местни такси, определени със закон” се
създават нови чл.47а, чл.47б и чл.47в, със следния текст:
„Чл. 47а. (1) Водовземането включва отнемането на води от водните обекти и/или
отклоняването им от тях, както и използването на енергията на водата.
(2) Разрешително за водовземане се изисква във всички случаи, освен:
1. на физическите лица - собственици или ползватели на недвижим имот,
разположен в границите на населените места и селищните образувания, имат право на
безвъзмездно водовземане до 10 куб.м на денонощие за собствени потребности от
намиращите се в него повърхностни и подземни води, както и в случаите на ползване
на индивидуални системи за отопление и/или охлаждане с обща инсталирана мощност
до 50 kW, използващи като първичен енергиен източник енергията на сухите зони в
земните недра и на подземните води с температура до 20 °С, с изключение на
минералните води;

2. за дейностите по защита на населението при въведен план за защита при
бедствия по реда на Закона за защита при бедствия;
3. за дейности по развитие, модернизиране или технологично обновяване на
съществуващи инсталации и технологични процеси, за които е издадено разрешително
за водовземане и/или за ползване на воден обект, при което не се променя
въздействието, разрешено с издаденото разрешително или за ползване на повърхностни
води чрез поставяне на временни отбивни съоръжения, необходими за изграждането на
даден строителен обект, когато отнеманото водно количество е по-малко от 10 литра на
секунда и полученият отток след използването не влияе върху качеството на водите;
(3) За издаване на разрешителни от кмета на общината, съгласно чл. 52, ал.1, т.3, б.
„а” от Закона за водите, за водовземане от води, включително от язовири и
микроязовири и минерални води – публична общинска собственост, както и от
находища на минерални води – изключително държавна собственост, които са
предоставени безвъзмездно за управление и ползване от Общината, се заплащат такси.
(4) За издаване на разрешителни за водовземане от води, включително от язовири
и микроязовири и минерални води – публична общинска собственост, както и от
находища на минерални води – изключителна държавна собственост, които са
предоставени безвъзмездно за управление и ползване от Общината, се събира такса в
размер на 250,00лв.:
(5) За продължаване срока на разрешително по ал.2 се събира такса в размер на
100,00лв.
(6) За изменение и/или допълнение на разрешително за извършване на дейност по
ал.2 се събира такса в размер на 130,00 лева.
Чл. 47б (1) За водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и
минерални води – публична общинска собственост, както и от находища на минерални
води – изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за
управление и ползване от Общината, се заплаща такса по бюджетната сметка на
общината по ред и начин, определени в Глава втора от Тарифата на таксите за
водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета от Министерския
съвет (Приложение № 6 към Наредбата).
(2) Таксата по ал. 1 е годишна и се заплаща не по-късно от 31 март на следващата
година. При всяко плащане, копие от платежния документ се изпраща на кмета на
община Първомай, чрез Звено "Местни данъци и такси" и на съответната басейнова
дирекция на хартиен носител или по електронен път на посочен на интернет страницата
на басейновата дирекция електронен адрес.
(3) Лицата, поискали издаване на разрешително и титулярите на заварени
разрешителни заплащат дължимите такси независимо от етапа, на който се намира
процедурата за изменение, продължаване на срока или преиздаване на разрешителното.

Чл. 47в Община Първомай се освобождава от заплащане на такси по чл.47а и
чл.47б.
§2. Създава се ново Приложение № 6 – „Тарифа за таксите за водовземане”,
със следното съдържание:
„Чл. 1 (1) Таксата за водовземане от подземни, включително минерални води, и от
повърхностни води, освен в случаите на водовземане с цел електропроизводство от
водноелектрическа централа (ВЕЦ), се определят на базата на отнетия годишен воден
обем, целта на ползване на отнетата вода и съответните норми за водопотребление,
съгласно Наредба за нормите за водопотребление.
(2) Таксите за водовземане от повърхностни води се определят по следната
формула:
Т = Е x W,
където:
Т е размерът на дължимата годишна такса - в лв.;
Е - единичният размер на таксата в зависимост от целта, за която ще бъде ползвана
отнетата вода, съгласно таблица №1 - в лв./куб. м;
W - размерът на отнетия годишен воден обем - за повърхностни и подземни води, в
куб. м; размерът на разрешения годишен воден обем - за минерални води, в куб. м.
(2) При самостоятелно водоснабдяване (чрез собствени водовземни съоръжения)
таксата за водовземане по ал. 1 се умножава с корекционен коефициент К1 = 1,001.
Чл. 2 (1) Единичният размер на таксата за водовземане от повърхностни води се
определя съгласно следната таблица:
Таблица №1
№
по
ред

Цел на ползване на отнетата вода

Единичен размер на таксата – Е
(в лв./куб.м) в сила от:
01.01.2019г.

01.01.2021г.

1. Обществено питейно-битово водоснабдяване

0,02

0,02

2. Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване,
когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели

0,02

0,03

0,0013

0,0015

3. Обществено водоснабдяване за напояване на
земеделски култури

4. Самостоятелно водоснабдяване за напояване на
земеделски култури

0,0019

0,0023

5. Водоснабдяване за животновъдство

0,006

0,008

6. Водоснабдяване за аквакултури

0,002

0,003

7. Водоснабдяване за охлаждане на производствени
машини и съоръжения в процеса на работата им

0,0003

0,0003

8. Промишлено водоснабдяване

0,045

0,05

9. Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване,
когато отнетата вода се ползва с цел производство на
храни, лекарствени или козметични продукти

0,045

0,05

10. Изкуствено подхранване на подземни води

0,0005

0,0005

11. Водоснабдяване за други цели

0,092

0,105

(2) Единичният размер на таксата за водовземане от подземни води се определя
съгласно следната таблица:

№
по
ред

Цел на ползване на отнетата вода

Единичен размер на таксата – Е
(в лв./куб.м) в сила от:
01.01.2019г.

01.01.2021г.

1. Обществено питейно-битово водоснабдяване

0,02

0,02

2. Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване,
когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели

0,09

0,11

3. Обществено водоснабдяване за напояване на
земеделски култури

0,013

0,015

4. Самостоятелно водоснабдяване за напояване на
земеделски култури

0,0186

0,0229

0,06

0,08

5. Водоснабдяване за животновъдство и аквакултури

№
по
ред

Цел на ползване на отнетата вода

Единичен размер на таксата – Е
(в лв./куб.м) в сила от:
01.01.2019г.

01.01.2021г.

0,0008

0,0008

7. Промишлено водоснабдяване

0,08

0,09

8. Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване,
когато отнетата вода се ползва с цел производство на
храни, лекарствени или козметични продукти

0,08

0,09

9. Водоснабдяване за други цели

0,233

0,270

6. Охлаждане на производствени машини и съоръжения
в процеса на работата им

(3) Когато водовземането е за напояване, единичният размер на таксата се
умножава, както следва:
1. когато отнетият обем вода е по-малък от или е равен на обема вода,
изчислен по съответните норми за водопотребление, определени с Наредбата за
нормите за водопотребление, за съответните култури - по 0,7;
2. когато отнетият обем вода е по-голям от обема вода, изчислен по
съответните норми на водопотребление, определени с Наредбата за нормите за
водопотребление, за съответните култури - по 1,3.
(4) Когато водоползвателят е регистриран по Схема на Общността за управление
по околна среда и одит (EMAS), единичният размер на таксата за водовземане се
умножава по 0,7.
(5) Когато водоползвателят притежава разрешително по глава седма, раздел II
от ЗООС и е изпълнил всички условия в разрешителното, единичният размер на таксата
за водовземане се умножава по 0,7.
(6) Единичният размер на таксата за водовземане от минерални води се определя
съгласно следната таблица:

№ по Цел на използване на минералната
ред
вода

Размер на таксата - Е (в лв./куб. м)
t < 30 °С

30 °С < t < 50
°С

t > 50 °С

1.

Питейно-битово водоснабдяване

0,031

0,030

0,029

2.

Лечебни цели в специализирани
болници за лечение и
рехабилитация

0,04

0,045

0,05

3.

Всички други цели

0,15

0,35

0,50

(7) Когато с едно разрешително са определени няколко цели на водовземане по ал.
1, 2 или 6 и не са монтирани отговарящи на изискванията измервателни устройства за
измерване на ползваните количества за отделните цели, таксата се определя върху
цялото ползвано количество и тази от разрешените цели на водовземането с най-висок
единичен размер.

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 № 126 по Протокол № 15 от17.12.2020 г. на Общинския
съвет на община Първомай)
§3. 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 № 126 по Протокол № 15 от 17.12.2020 г. на Общински
съвет – Първомай влиза в сила от датата на нейното разгласяване, чрез публикуване на
официалния сайт на Община Първомай.
§4. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Първомай.
Мотиви: Мотивите за приемане на настоящия проект на наредба са свързани с
обстоятелството да се прецизират разпоредбите, относно администриране на таксите,
дължащи се за водовземане и да се регулират адекватни финансови постъпления от
издаването на разрешителни от кмета на общината за това.
С предлаганите промени в проекта за изменение и допълнение на наредбата,
предоставяни от Община Първомай, ще се разшири обхватът на същата, с което ще се
постигне по - пълно и качествено обслужване на лицата, които се ползват от
разпоредбите й.

Общ брой общински съветници – 21
Присъствали: 18
Гласували: За – 13
Против – няма
Въздържали се – 5

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ
Р Е Ш Е Н И Е № 127
на Общинския съвет на община Първомай, прието на 17.12.2020 г. по протокол № 15
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 30.01.2020 година на Общински съвет Първомай, изменено
с Решение № 41 от 31.03.2020 година на Общински съвет Първомай, изменено с
Решение № 104 от 30.09.2020 година на Общински съвет Първомай както следва:
1.1.Запазва общата стойност по прихода на бюджета на община Първомай за 2020 г.
1.2.Преразпределя разходите за текущи издръжки, инвестиции и субсидии за
организации с нестопанска цел, като запазва общата стойност на разхода съгласно
Приложение № 2;
1.3.Увеличава капиталовите разходи по инвестиционна програма 2020 г. с 1 386 лева
и намалява текущите ремонти с 16 115 лева съгласно Приложение № 3.
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: 18
Гласували: За – 13
Против – няма
Въздържали се – 5
ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ
Р Е Ш Е Н И Е № 128
на Общинския съвет на община Първомай, прието на 17.12.2020 г. по протокол № 15
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за финансиране и
подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и
спортно-туристическата дейност на спортните клубове в община Първомай
На основание чл. 21, ал.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.28 от Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 133,
ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общинският съвет на община
Първомай
РЕШИ:
1. Приема „Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на
физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортнотуристическата дейност на спортните клубове в община Първомай“
Мотиви: Привеждане на нормативната база на община Първомай в съответствие със
Закона за физическото възпитание и спорта, с цел да се избегне евентуална колизия между
текстовете на Наредбата и закона.
На основание чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, в
законоустановения 30-дневен срок, на интернет страницата на Община Първомай е
публикуван Проектът за Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на
физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата
дейност на спортните клубове в община Първомай, заедно с мотиви, доклад и
предварителна оценка на въздействието. С това е дадена възможност на
заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на Община Първомай.

Общ брой общински съветници – 21
Присъствали: 18
Гласували: За – 18
Против – няма
Въздържали се – няма
ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ
Р Е Ш Е Н И Е № 129
на Общинския съвет на община Първомай, прието на 17.12.2020 г. по протокол № 15
ОТНОСНО: Продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска
собственост, съставляващ УПИ I – търговски и обслужващи дейности от кв.20а по
регулационния план на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив.
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, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет
гр. Първомай
РЕШИ:
I. Допълва „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост в Община Първомай през 2020 година”, приета с Решение № 19/30.01.2020
г., Раздел ІІІ, буква Б. „Имоти, които община Първомай има намерение да продаде” с
нова точка, а именно:
„т.44. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 335 кв.м., предназначен за
търговия и обслужващи дейности, съставляващ УПИ I – търговски и обслужващи
дейности от кв.20а по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай,
обл.Пловдив.”
IІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване
на недвижим имот – частна общинска собственост, както следва:
1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 335 кв.м., предназначен за
търговия и обслужващи дейности, съставляващ парцел /УПИ/ I – търговски и
обслужващи дейности от кв. 20а по регулационния план на гр. Първомай, общ.
Първомай, обл. Пловдив, одобрен със заповед № РД-666/1994г. и заповед № РД-15660/2020г., при граници на имота: от всички страни улици. За имота е съставен Акт за
ЧОС № 2067/18.11.2020г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 71, том 6,
дв.вх. № 1580 от 18.11.2020г.
2. Одобрява пазарна оценка в размер на 6 432,00 лв. /шест хиляди четиристотин
тридесет и два лева/ без ДДС за описания по точка 1. общински имот, изготвена от
оценител на недвижими имоти.
3. Определя начална тръжна цена в размер на 6 432,00 лв. /шест хиляди
четиристотин тридесет и два лева/ без ДДС.
III. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по
изпълнение на решението.

Мотиви: Настоящото решение се приема във връзка с изявено желание за закупуване
на общинския парцел и с цел изпълнение бюджета на община Първомай.

Общ брой общински съветници – 21
Присъствали: 18
Гласували: За – 18
Против – няма
Въздържали се – няма

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ
Р Е Ш Е Н И Е № 130
на Общинския съвет на община Първомай, прието на 17.12.2020 г. по протокол № 15
ОТНОСНО: Продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска
собственост, съставляващи УПИ XVIII – 797 от кв.63 по регулационния план на с.
Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив.
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, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският
съвет на община Първомай
РЕШИ:
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 Б. „Имоти, които община Първомай има
намерение да продаде” с нова точка, а именно:
„т.45. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 000 кв.м., предназначен
за жилищно строителство, съставляващ УПИ XVIII – 797 от кв.63 по регулационния
план на с.Градина, общ.Първомай.”
IІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване
на недвижим имот – частна общинска собственост, както следва:
1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 000 кв.м., предназначен за
жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ XVIII – 797 от кв. 63 по
регулационния план на с. Градина, общ. Първомай, одобрен със Заповед № 772/1974г.,
при граници на имота: улица, УПИ XXII - зеленина, УПИ ХVII – 798 и улица. За имота
е съставен Акт за ЧОС № 2028/08.09.2020г., вписан в Службата по вписвания Първомай
под № 136, том 4 от 14.09.2020г., дв.вх. № 1118/2020г.
2. Одобрява пазарна оценка в размер на 6 000,00 лв. /шест хиляди лева/ без ДДС
за описания по точка 1. общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.
3. Определя начална тръжна цена в размер на 6 000,00 лв. /шест хиляди лева/ без
ДДС.
III. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата,
придобити от него да се предоставят на кметство Градина, за изпълнение на дейности
от местно значение, определени от Общински съвет.
ІV. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по
изпълнение на решението.

Мотиви: Настоящото решение се приема във връзка с подадено заявление и изявено
желание за закупуване на общинския парцел и с цел изпълнение бюджета на община
Първомай.

Общ брой общински съветници – 21
Присъствали: 18
Гласували: За – 18
Против – няма
Въздържали се – няма

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ
Р Е Ш Е Н И Е № 131
на Общинския съвет на община Първомай, прието на 17.12.2020 г. по протокол № 15
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
РЕШИ:
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” точка „Водни обекти”, с
нова точка, а именно:
„5. Язовир „Бяла река - 2 /Янков бунар/”, с площ 80 616 кв. съставляващ ПИ с
идентификатор № 07675.43.154, м.ЯНКОВ БУНАР, НТП: Язовир, с.Бяла река,
общ.Първомай, обл.Пловдив;”
ІІ. Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане
стопанисването, поддръжката и експлоатацията на воден обект, чрез предоставянето му
под наем, а именно:
Язовир „Бяла река - 2 /Янков бунар/”, съставляващ поземлен имот с
идентификатор 07675.43.154, с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив, м. ЯНКОВ
БУНАР, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, категория 6,
НТП: Язовир, площ 80616 кв. м, стар номер 000154, с Акт за ПОС № 67/02.06.1998г.
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 обекта в размер на 3 770 лв. (три хиляди
седемстотин и седемдесет лева) без ДДС изготвена от оценител на недвижими имоти.

V. Определя срок на договора за избор на оператор на язовирна стена за
възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водни обекти - 10 /десет/
години считано от датата на сключване на договора;
VI. Определя депозит за участие в търга в размер на 1 000 (хиляда) лева.
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: Настоящото 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: 18
Гласували: За – 18
Против – няма
Въздържали се – няма

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ
Р Е Ш Е Н И Е № 132
на Общинския съвет на община Първомай, прието на 17.12.2020 г. по протокол № 15
ОТНОСНО: Предварително съгласие за разработване на три проекта за
изменение на ПУП-ПРЗ на кв. Дебър, гр. Първомай, с. Драгойново и с.
Православен, община Първомай, с цел образуване на нови самостоятелни
урегулирани поземлени имоти.
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.62а, ал.4, 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 Закона за общинската
собственост във връзка с чл.3, ал.7 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинското имущество, Общинският съвет на община Първомай
Р Е Ш И:
I. Дава ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ да се проведат процедури за
изработване на ПУП – ПРЗ, както следва:
1. На част от кадастралния и регулационен план на кв.Дебър, гр.Първомай, с цел
обособяване на нов самостоятелен УПИ - за трафопост, с площ около 100кв.м., кв.30а,
представляващо общинско улично уширение, между кв. 30, 30а и 31. Достъпът да се
предвиди и осъществи от северозапад. Проектът за ПУП –ПРЗ да бъде изработен и
процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.
2. На част от кв.16, по кадастралния и регулационен план на с.Драгойново,
Община Първомай, с цел обособяване на нов самостоятелен УПИ XVII-обслужващи и
стопански дейности, с площ около 1000кв.м., представляващ част от УПИ XIIIзеленина /нереализирана/, кв. 16, по плана на с. Драгойново, Община Първомай.
Проектът за ПУП –ПРЗ да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата
нормативна уредба.
3. На част от кв.23 по кадастралния и регулационен план на с.Православен,
Община Първомай, с цел обособяване на нов самостоятелен УПИ IX-общински, с площ
около 2000кв.м., представляващ част от УПИ V-озеленяване /нереализирана/, кв.23, по
плана на с.Православен, Община Първомай. Проектът за ПУП – ПРЗ да бъде изработен
и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.
II. Дава съгласие след влизане в сила на горепосочените в т. I ПУП –ПРЗ да
отпадне публичния характер на собствеността на новообразуваните УПИ –та :
УПИ - за трафопост, с площ около 100кв.м., кв.30а, кв.Дебър, гр.Първомай;
УПИ XVII-обслужващи и стопански дейности, с площ около 1000кв.м., кв.16 по
плана на с. Драгойново, община Първомай;

УПИ IX-общински, с площ около 2000кв.м., кв.23 по плана на с.Православен,
община Първомай,
като същите бъдат преотредени за частна общинска собственост, поради това,
че са престанали да имат предназначението си по чл.3, ал.2 от Закон за общинската
собственост.
III. Възлага на Кмета на община Първомай да изпълни всички последващи
нормативно определени действия.

Мотиви: Образуването на нов УПИ - за трафопост и последващото учредяване на
права за неговото реализиране, ще допринесе за повишаване качеството на
ел.захранването в кв.Дебър, а създаването на нови УПИ от общински парцели,
представляващи части от предвидените за озеленяване такива в с.Драгойново и
с.Православен, ще създаде градоустройствени условия за нови инвестиции, преки и
косвени приходи за Община Първомай и ще удовлетвори инвестиционните намерения
на заявителите.

Общ брой общински съветници – 21
Присъствали: 18
Гласували: За – 18
Против – няма
Въздържали се – няма

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ
Р Е Ш Е Н И Е № 133
на Общинския съвет на община Първомай, прието на 17.12.2020 г. по протокол № 15
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за ПУП - /Подробен
Устройствен План/ - ПР /План регурация/ - ПЗ /план застрояване/ за поземлени
имоти с идентификатор 59080.829.28 (по преходен план имот №829028) и поземлен
имот с идентификатор 59080.829.2 (по преходен план имот №829002) по КККР гр.
Първомай, обл. Пловдив , местност „Кошитско юртвето“, във връзка с промяна
на предназначението им и
присъединяването им към поземлен имот с
идентификатор 59080.800.276, представляващ урбанизирана територия с НТП:
Ниско застрояване /до 10м./
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 регулация/ - ПЗ/план застрояване/ за поземлени имоти с идентификатор
59080.829.28 и 59080.829.2 по КККР гр. Първомай, обл. Пловдив, местност „Кошитско
юртвето“, във връзка с промяна на тяхното предназначение и присъединяването им
към поземлен имот с идентификатор 59080.800.276 с НТП:Ниско застрояване /до 10м./
и образуването на нов общ УПИ II-2,28,276 за търговия и услуги.
2.Одобрява задание за изработване на проект за ПУП - /Подробен Устройствен
План/ - ПР /План регулация/ - ПЗ /план застрояване/ за ПИ № 59080.829.28 и ПИ №
59080.829.2 по КККР гр. Първомай, обл. Пловдив, местност „Кошитско юртвето“, във
връзка с промяна на тяхното предназначение и присъединяването им към поземлен
имот с идентификатор 59080.800.276 с НТП:Ниско застрояване /до 10м./ и образуването
на нов общ УПИ II-2,28,276 за търговия и услуги.

Мотиви: Настоящото решение се приема във връзка с инвестиционно намерение Т. И.
К. и А. А. Ж., за образуването на нов УПИ II-2,28,276 за търговия и услуги.

Общ брой общински съветници – 21
Присъствали: 18
Гласували: За – 18
Против – няма
Въздържали се – няма

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

