
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 17 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 30.01.2020 г. по Протокол № 4 

относно: Отчет за дейността на Общинския съвет на община Първомай и неговите 

комисии за периода м.юли-м.декември 2019 година. 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общинският съвет на община Първомай 

Р Е Ш И: 

      Приема отчет за дейността на Общинския съвет на община Първомай и неговите 
комисии за периода м.юли – м.декември 2019 година. 

Мотиви: В изпълнение разпоредбата на чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация за изготвяне и внасяне за разглеждане на отчет за дейността на  
съвета и на неговите комисии. 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 20 

Гласували:    За – 20 

Против – няма 

Въздържали се – няма 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



   ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

    Р Е Ш Е Н И Е  № 18 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 30.01.2020 г. по Протокол № 4 

ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на 

Община Първомай за период 2020-2023г. 

На основание на чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.8 и т.12 от Закон за местното 
самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.1 и ал.8 от Закона за общинската 
собственост и чл.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, Общинският съвет на Община Първомай  

Р Е Ш И : 

Приема Стратегия за управление на общинската собственост на Община Първомай за 

период 2020-2023г. 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.8 и 
т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.8 от ЗОС и чл.5 от НРПУРОИ, с цел определяне 
политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината за 
срока на мандата. 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 20 

Гласували:    За – 11 

Против – няма 

Въздържали се – 9 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 19 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 30.01.2020 г. по Протокол № 4 

ОТНОСНО: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите - 

общинска собственост в Община Първомай през  2020 г.

На основание на чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.8 и т.12 от Закон за местното 

самоуправление и местна администрация във връзка с чл.8, ал.1 и ал.9 от Закона за 

общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет на Община Първомай  

Р Е Ш И : 

Приема Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост 

в Община Първомай през  2020 г. 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.8 и 
т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС и в изпълнение на Стратегията за 
управление на общинската собственост за периода 2020-2023г.  

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 20 

Гласували:    За – 11 

Против – няма 

Въздържали се – 9 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 20 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 30.01.2020 г. по Протокол № 4 

ОТНОСНО: Oдобряване на общата численост и структура на дейност Общинска 

администрация в Община Първомай и числеността на дейностите при община 

Първомай. 

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

местната администрация и чл. 96, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на 

Oбщинския съвет на община Първомай /приет с Решение  № 8 на Общинския съвет на 

Община Първомай, на 19.12.2019г. по протокол №3/, Общинският съвет на община 

Първомай 

Р Е Ш И: 

Одобрява обща численост и структура на делегираната  от държавата дейност 122 
Общинска администрация – община Първомай, съгласно Приложение №1, неразделна 
част към решението - 78 щатни бройки. 

1.  Одобрява численост на делегираните от държавата дейности, както следва: 

     - Дейност 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и 

мощности - 8 бройки в т.ч: 

 Денонощни  дежурни – 5 броя; 
 Пунктове за управление – 3 броя 

- Дейност 437 Здравен кабинет в детски градини и училища -11 бройки; 

- Дейност 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина - 7 бройки; 

- Дейност 469 Други дейности по здравеопазването   - 2 бройки; 

2. Одобрява численост и структура на дейност 122 Общинска администрация – 
община Първомай дофинансирана с приходи от общински характер, съгласно 
Приложение 2 неразделна част към решението – 16 щатни бройки. 

3. Одобрява численост на дейности дофинансирани с приходи от общински  характер, 
както следва: 

- Дейност 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина – 2 
бройки. 

4. Одобрява численост на местни дейности при община Първомай, както следва: 

- Дейност 389 Други дейности по образованието - 5 бройки, включени в числеността 
на поделение „Образование и култура” – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити 
при община Първомай; 

- Дейност 524 Домашен социален патронаж – 24 бройки; 



- Дейност 525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.- 4,5 бройки; 
- Дейност 604 Осветление на улици и площади - 2 бройка; 
- Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на ул.мрежа - 4 бройка; 
- Дейност 621 Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазването на 

околната среда - 1 бройки;  
- Дейност 623 Чистота – 67; 
- Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички - 5 бройки ; 
- Дейност 745 Обредни домове и зали - 4 бройки; 
-    Дейност 849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и   

далекосъобщенията -1 бройка     
- Дейност 866 Общински пазари и тържища – 2 бройки  
- Дейност 898 Други дейности по икономиката - 9 бройки;  

6. Възлага на Кмета на община Първомай да извърши всички необходими действия по 
изпълнение на 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, както и по-

добро управление на разходите за заплати и възнаграждения, заедно със задължителните 

осигурителни вноски към тях. 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 20 

Гласували:    За – 11 

Против – няма 

Въздържали се – 9 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 
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  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 21 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 30.01.2020 г. по Протокол № 4 

Относно:     Приемане на Бюджет на община Първомай за 2020 година. 

На основание чл.21 ал.2, във връзка с чл.21 ал.1 т.6, чл.52 ал.1 и чл.27 ал.4 и ал.5 от Закон 

за местното самоуправление и местната администрация,  чл.39 и чл.94 ал. 2 и ал. 3 от 

Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет 

на Република България за 2020 г., Постановление на Министерски  съвет № 381 от 

30.12.2019 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 

година и чл. 34 от Наредба 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, Общинският съвет на община Първомай 

 Р Е Ш И :

1. Приема бюджета на община Първомай за 2020 г. както следва:

1.1. По прихода в размер на 21 778 701 лева съгласно Приложение № 1 в т.ч. :

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности  в размер на 13 851 144 лв., в т.ч. : 

1.1.1.1. Обща субсидия  за делегирани от държавата дейности в размер на  12 823 462  лв;

1.1.1.2. Преходен остатък от 2019 г. в размер на 1 027 682 лева,  в т.ч. налични по банкова сметка 

413 225 лева и 614 457 лева използвани за разплащане на разходи в местни дейности, разпределен 

по функции както следва: 

-  „Общи държавни служби”      -    156 155 лева; 

-  „Отбрана и  сигурност”           -  68 800 лева; 

-  „Образование”                          - 666 357 лева; 

-  „Здравеопазване”                      - 60 941 лева; 

-  „Соц. осигуряване, подпомагане и грижи” – 75 429 лева; 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на  7 927 557 лева, в т.ч. : 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 812 000  лева; 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 3 389 801  лева; 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 2 822 700, в т. ч.

1.1.2.3.1 Обща изравнителна субсидия в размер на 1 866 000 лева.; 

1.1.2.3.2 Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 176 700 лева.; 



1.1.2.3.3 Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 780 000 лева; 

1.1.2.4. Предоставени трансфери в размер на (– 420 000) лева; 

1.1.2.5. Временни безлихвени заеми в размер на (– 300 000) лева; 

1.1.2.6. За увеличаване капитала на Медицински център І-Първомай в размер на (– 30 000) лева; 

1.1.2.7. Погашения по дългосрочни заеми в размер на (– 185 000) лева; 

1.1.2.8. Друго финансиране в размер на (– 614 457) лева; 

1.1.2.9. Преходен остатък от 2019 г. в размер на 1 452 513 лева. 

1.2. По разходите в размер на 21 778 701 лева, разпределени по функции, групи, дейности и 

параграфи, съгласно Приложение № 2 в т.ч.:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 13 851 144 лева;  

1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи и от изравнителна 

субсидия на делегираните от държавата дейности в размер на 966 965 лева; 

1.2.3. За местни дейности в размер на 6 960 592 лева; 

1.3 Утвърждава средносрочна цел за бюджетно салдо по бюджета на Община Първомай, 

изчислено на касова основа в размер на 0 лева; 

2. Приема програма за капиталови разходи в размер на 2 531 887 лева и текущи ремонти в 

размер на 192 633 лева, съгласно Приложение № 3; 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер на 780 000

лева, съгласно Приложение № 3;

2.2. Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба 

на общински нефинансови активи съгласно Приложение № 4 ;

3. Утвърждава разходите за заплати през 2020 г. за делегираните от държавата дейности, без 

звената, които прилагат системата на делегираните бюджети и за местни дейности съгласно 

Приложение № 5; 

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии както следва: 

4.1. Помощи по решение на Общински съвет  в размер  на 12 000 лева; 

4.2. Помощи за погребения в размер на 2 000 лева; 

4.2.1. Упълномощава кмета да отпуска помощи за погребения при спазване на условията, които  са 

в сила с приемането на Постановлението за изпълнение на ЗДБРБ за 2020 година. 

4.3. Членски внос в неправителствени организации в размер на 8 000 лева. 

4.4. За прояви от общоградски и национален характер /културен календар/ в размер на 66 500 лева 

съгласно Приложение № 6;

4.5. За дофинансиране превоз на ученици  в размер на 42 013 лева; 



4.6. Определя целеви средства в годишен размер на 24 000 лева  за компенсация на карти за 

пътуване на територията на Община Първомай с автобусен транспорт издадени  на лица 

получаващи пенсия .Средствата се разпределят при кумулативното наличие на следните условия: 

4.6.1. Стойността на компенсацията от общинския бюджет за една карта да не надвишава 

стойността на която е придобита абонаментната карта от лицето. 

4.6.2.  Сбора от стойността на картата заплатена от лицето, компенсацията от Републиканския 

бюджет и компенсацията от Общинския бюджет не трябва да надвишава  стойността на картата  

по редовна тарифа определена по реда на Постановление № 66 на МС от 1991г. 

4.6.3. Сумата за компенсация от общинския бюджет се изплаща ежемесечно в размер до 1/12 от 

определените целеви средства при представяне на опис-сметка на база водения от превозвача 

регистър. При наличие на неусвоени месечни средства, остатъка се прехвърля за усвояване през 

следващия период, в рамките на бюджетната година.  

4.7. Субсидии на организации с нестопанска цел, както следва: 

4.7.1. Спортни школи в размер на 120 000 лева, съгласно Приложение № 7; 

4.7.2. Танцови клубове в размер на 6 000 лева, съгласно Приложение № 7; 

4.7.3. Туризъм в размер на 6 000 лева, съгласно Приложение № 7.

4.8. Упълномощава Кмета на Общината да договори допълнителни условията по целевите разходи 

по т.4.7.1, т.4.7.2 и т.4.7.3, свързани с времето и начина на предоставяне и отчитането на тези 

средства.

5. Приема следните лимити за разходи:  

5.1. СБКО в размер на 3 % от средствата за работна заплата на наетите по трудови 

правоотношения; 

5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 5

600 лева; 

5.3.Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 2 300 лева; 

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни 

разходи, съгласно Приложение № 8;

6.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.6. и размера на 
средствата в рамките на 90 % от действителните разходи. 

6.2.Утвърждава списък на педагогическия персонал  в делегираните от държавата дейности по 

образование, които имат право на заплащане на  100 % от транспортните разходи, съгласно 

Приложение № 9; 

7. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз  

съгласно Приложение № 10;

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2020 

г. и прогнозни показатели за 2021 и 2022 г. по приходите, помощите, даренията, бюджетните 

взаимоотношения и финансирането съгласно Приложение № 11; 

9. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен съгласно  Приложение № 12;



10. Определя максимален размер на дълга, както следва:

10.1. Максималният размер на новия общински дълг, който може да бъде поет за 2020 г. е 

856918 лева, включително главница, лихви, такси, комисиони и други плащания по поет от 

общината дълг  

10.2 Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2020 година в размер на 0 

лева. 

10.3. Максимален размер на поетия общински дълг и общинските гаранции към 31.12.2020 г. 

в размер на 490917 лева; 

11. Определя максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2020 г. в размер до 15 % от средногодишния размер на отчетените разходи за 

последните четири години или  2548479 лева към края на годината. 

12. Определя максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 

през 2020 г. в размер до 50 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 

четири години или 8494930 лева към края на годината. 

13. Определя размера на просрочените задължения от 2019 година, които да бъдат 

разплатени от бюджета за 2020 година в размер на 1 969 877 лева. Приема план-график за 

разплащане на отчетените просрочени задължения съгласно Приложение № 13 и Приложение № 

13А; 

14. Определя размера на просрочените вземания от минали години, които да бъдат събрани 

през 2020 година в размер на 1 317 649 лева.  

15. Оправомощава Кмета на Общината да извършва компенсирани промени:

15.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между  утвърдените показатели  за  

разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при 

условия че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 

просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

15.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност 

или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

16. Възлага на кмета на Общината :

16.1. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен; 

16.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението; 

16.3. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на 

разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на 

бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи; 

16.4. Да включва информация по чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси  в 

тримесечните отчети и обяснителните записки към тях; 

16.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по 

отделните общински проекти в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на 

МФ. 

17. Упълномощава Кмета:



17.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на Общината за текущо 

финансиране на одобрените по бюджета разходи за други плащания, при условие, че не се 

нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените 

им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални 

правила по Закона за публичните финанси, като не се променя предназначението на средствата в 

края на годината.

17.2. Да разработва  и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства 

за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други 

донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на 

общината за изпълнение на общинския план за развитие.

17.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и 

за съфинансиране на общински програми и проекти;

18. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да 

разработят и представят в срок до 20 март 2020 година конкретни мерки за изпълнение на приетия 

от Общински съвет бюджет.

19. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община 

Първомай за 2020 година.

Мотиви: В изпълнение на чл.21 ал.2, във връзка с чл.21 ал.1 т.6, чл.52 ал.1 и чл.27 ал.4 и 

ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл.39 и чл.94 ал. 2 и 

ал. 3 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2020 г., Постановление на Министерски  съвет № 381 

от 30.12.2019 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 

2020 година и чл. 34 от Наредба 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.

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 20 

Гласували:    За – 11 

Против – няма 

Въздържали се – 9 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



    ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

      Р Е Ш Е Н И Е  № 22 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 30.01.2020 г. по Протокол № 4 

Относно: Определяне на основни месечни възнаграждения на Кмета на Общината и 

Кметовете на кметства.  

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.5, ал.16 от ПМС № 67 на Министерски 

съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, (обн., ДВ, бр.32 от 

27.04.2010г., последно изм. и доп. ДВ бр.  бр.93 от 26 .11. 2019г.), Общинският съвет на 

община Първомай 

Р Е Ш И: 

1. Отменя Решение № 398 на Общински съвет град Първомай, прието на 28.03.2019 г. 
по Протокол № 44. 

2.  Утвърждава основни месечни възнаграждения на Кмета на Общината и Кметовете 
на кметства, считано от  01.01.2020 г., както следва: 

Кметства/ Длъжност
Размер на индивидуалното месечно 

възнаграждение в лева

Кмет на община  2500.00

Кмет на кметство Градина 1300.00
Кмет на кметство Искра 1200.00
Кмет на кметство Дълбок извор 1200.00
Кмет на кметство Караджалово 1100.00
Кмет на кметство Виница 1000.00
Кмет на кметство Бяла река 1000.00
Кмет на кметство Крушево 1000.00
Кмет на кметство Воден 1000.00
Кмет на кметство Езерово 1000.00
Кмет на кметство Татарево 1000.00
Кмет на кметство Брягово 1000.00
Кмет на кметство Буково 1000.00
Кмет на кметство Православен 1000.00

3. За придобит трудов стаж и професионален опит се начислява допълнително 

възнаграждение в размер на 1 % за всяка прослужена година.

Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.5, ал.16 от ПМС № 67 от 14 април 2010г. 

за заплатите в бюджетните организации и дейности (последно изм. и доп. ДВ бр.  бр.93 от 



26.11. 2019г.) и  във връзка с актуализиране на основните месечни заплати на Кмета на 

Общината и Кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба и 

средствата за работна заплата. 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 20 

Гласували:    За – 11 

Против – няма 

Въздържали се – 9 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 23 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 30.01.2020 г. по Протокол № 4 

Относно: Определяне размера на възнаграждението на председателя на Общинския съвет на 

община Първомай и на общинските съветници. 

На основание чл.26, ал.1 и чл.34, ал.2, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общинският съвет на община Първомай 

         Р Е Ш И : 

1.Отменя Решение № 141 на Общински съвет - Първомай, прието на 31.08.2012 г. по 

протокол № 13 относно определяне месечното възнаграждение на председателя на 

Общинския съвет и общинските съветници, както и отменя Решение № 369 прието на 

30.01.2014 г. по протокол № 32 относно изменение размера на месечното възнаграждение 

на общинските съветници при Общински съвет град Първомай в съответствие с 

действащата нормативна уредба. 

2.Определя месечно възнаграждение на председателя на Общинския съвет на община 
Първомай за 40 /четиридесет/ работни часа седмично в размер на 90 на сто от месечното 
възнаграждение на кмета на Община Първомай, считано от 08.11.2019 г. 
За придобит трудов стаж и професионален опит се начислява допълнително 

възнаграждение в размер на 1% за всяка прослужена година. 

4.Определя месечно възнаграждение на общински съветник в размер на 70 на сто от 
средната брутна заплата в общинската администрация на Община Първомай за съответния 
месец, считано от 08.11.2019г. 

Мотиви: След проведените местни избори на 27.10.2019 г. и положената клетва на 
08.11.2019 г. е формиран нов състав на Общинския съвет на община Първомай, който 
упражнява правомощията си по чл.26, ал.1 и чл.34, ал.2, т.2 от ЗМСМА. 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 20 

Гласували:    За – 11 

Против – няма 

Въздържали се – 9 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 24 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 30.01.2020 г. по Протокол № 4 

ОТНОСНО: Одобряване на Годишен отчет за изпълнение на действащите 

концесионни договори през 2018 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  

Р Е Ш И : 

Приема Годишен отчет за изпълнение на действащите концесионни договори през 

2018 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: 20 

Гласували:    За – 11 

Против – няма 

Въздържали се – 9 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



    ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 25 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 30.01.2020 г. по Протокол № 4 

ОТНОСНО: Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за календарната 2020 г. 

на всички читалища, развиващи дейност на територията на община Първомай.  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 6, чл.9 от ЗМДТ и чл. 8 от 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на община Първомай, Общинският съвет на община Първомай 

Р Е Ш И : 

1. Освобождава за календарната 2020г. от заплащане на такса битови отпадъци по следните 

компоненти: сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждането в депа или други съоръжения на 

битовите отпадъци; поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места, всички Читалища действащи на територията на Община Първомай, единствено 

и само за частта от имотите, които се ползват за техни собствени нужди и са пряко свързана с 

дейността им. 

2. Възлага на Кмета на общината да извърши последващи действия във връзка с изпълнение 

на решението. 

Мотиви: Освобождаването на Читалищата действащи на територията на Община Първомай от 

заплащане на такса битови отпадъци по горепосочените компоненти ще намали техните разходи, 

като ще им позволи да използват освободения финансов ресурс за социални разходи, ремонти, 

поддръжка на сграден фонд и др. По този начин ще се подпомогне те да развиват по-добре своята 

културна и социална дейност, тъй като средствата, отделяни от бюджета на читалищата, ще може 

да се използват за техните специфични цели. Чрез освобождаването им от такса битов отпадък, ще 

се създаде възможност на читалищата да кандидатстват по проекти и допълващи субсидии. 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 20 

Гласували:    За – 11 

Против – няма 

Въздържали се – 9 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 26 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 30.01.2020 г. по Протокол № 4 

ОТНОСНО: Промяна състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол 

при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в 

община Първомай и корекция на Решение  № 405 взето на 24.04.2019 г. по Протокол № 45. 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 и чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и във 

връзка с чл. 35 от Закона за социално подпомагане и чл. 52 от Правилника за прилагане на Закона 

за социално подпомагане, Общинският съвет на община Първомай  

Р Е Ш И: 

       Променя състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при 

осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община 

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

77/29.03.2012 г., Протокол № 8, Решение № 57/31.03.2016 г., Протокол № 8, Решение  № 126 взето 

на 30.09.2016г. по Протокол №14, Решение  № 237 взето на 12.07.2017 г. по Протокол № 24 и  

Решение  № 405 взето на 24.04.2019 г. по Протокол № 45 както следва :  

1. Радослава Ставрева – Заместник - кмет на община Първомай – председател; 

2. Таня Налбантова – Директор на Дирекция «Социално подпомагане» гр. Първомай; 

3. Петя Христозова – главен експерт «Проекти» към отдел «СИД» при Община Първомай; 

4. Мария Кьосева – Секретар на МКБППМН при Община Първомай; 

5.  д-р Добрин Кръстев – общински съветник; 

6.  д-р Васил Попов– общински съветник; 

7.  Гюлдание Мюмюн– общински съветник; 

8. Радка Попова – председател на дружеството на пенсионерите в гр. Първомай; 

9. Златка Кирева – председател на УС на СИБ. 

МОТИВИ: След проведени Местни избори 2019 г. и сформиране на нов Общински съвет за 

мандат 2019-2023 г., както и промяна на ръководните длъжности в ОбА Първомай, се налага  

необходимостта от актуализиране състава на Обществен съвет за упражняване на обществен 

контрол, съдействие и помощ при осъществяване на дейностите по социално подпомагане към 

Община Първомай, както и на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,т.23  и чл. 17, ал. 1, т. 

7 от ЗМСМА и във връзка с чл. 35 от Закона за социално подпомагане и чл. 52 от Правилника за 

прилагане на Закона за социално подпомагане.  



Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 20 

Гласували:    За – 20 

Против – няма 

Въздържали се – няма 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 27 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 30.01.2020 г. по Протокол № 4 

Относно: Определяне състава на Наблюдателната комисия по чл.170, ал.2 от ЗИНЗС 
/Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража/. 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във вр. с чл.170 и чл.171 от ЗИНЗС, 
Общинският съвет на Община Първомай  

              Р Е Ш И : 

1. Отменя Решение № 267 на Общинския съвет от 30.11.2017 г. по протокол № 28 
относно  изменение в състава на Наблюдателната комисия по чл.170 ал.2 от ЗИНЗС 
/Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража/ към Общински съвет-
Първомай, определен с Решение № 41 на ОбС-Първомай от 29.01.2004 г. по Протокол № 
5, изм. и доп. с Решение № 11 на ОбС-Първомай от 30.11.2007 г. по протокол № 2.
2. Определя нов състав на Наблюдателната комисия по чл. 170, ал.2 от ЗИНЗС, както 
следва: 

Председател:  

Христо Стоилов Вълчев-Председател на Общинския съвет на община Първомай; 

Членове:  

1. Валери Велчев – Прокурор при Районна прокуратура – Първомай; 

2. Кольо Грозев Колев – Полицейски инспектор при РУ на МВР гр.Първомай; 

3.Димитър Георгиев Запрянов  - Пробационен инспектор към ОСИН гр.Пловдив; 

4. Запрян Илиев – ст. комисар, началник на Затвора гр.Пловдив; 

5. Златко Петков Димитров – Директор на Дирекция „Бюро по труда”-Първомай; 

6.Таня Запрянова Налбантова-Директор на Дирекция „Социално подпомагане” – 

Първомай; 

7. Мария Кьосева – секретар МКБППМН; 

8. Светозар Колев Славчев – общински съветник и председател на ПК по Правни въпроси. 

Мотиви: Изпълнение на изискванията на чл.170 и чл.171 от ЗИНЗС. 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 20 

Гласували:    За – 20 

Против – няма 

Въздържали се – няма 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 


