
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 37 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 31.03.2020 г. по Протокол № 6 

ОТНОСНО: Обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на 
изпълнението през 2019 година на Общинския план за развитие на Община 
Първомай 2014-2020 г., актуализиран за периода 2017-2020 г. 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, във връзка с чл.24, т. 4 от Закона за регионално развитие и чл.91, 

ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общинският съвет на 

община  Първомай  

    Р Е Ш И :  

Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2019 година на 

Общинския план за развитие на Община Първомай 2014 - 2020 г., актуализиран за периода 2017 

– 2020 г. 

Мотиви: На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.24 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.24, т.4 от Закон за 

регионално развитие и чл.91, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното 

развитие и предвид необходимостта от осъществяване на наблюдение и контрол от страна на 

Общински съвет град Първомай върху изпълнението през 2019 г. на Общинския план за 

развитие на Община Първомай 2014-2020 г., актуализиран за периода 2017-2020 г.  

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  № 38 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 31.03.2020 г. по Протокол № 6 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на 

територията на община Първомай за 2019 г. 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 52, ал. 8 и ал. 9 от Закона за управление на 

отпадъците, Общинският съвет на община Първомай  

      Р Е Ш И: 

Приема Отчет за изпълнение па Програмата за управление на отпадъците на територията на 

Община Първомай за 2019 г. 

Мотиви: Във връзка с изпълнение на законово задължение на Кмета па Община 

Първомай да информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за изпълнението на 

програмата за управление на отпадъците и на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 24 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал. 8 и ал. 9 от 

Закона за управление на отпадъците. 

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  № 39 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 31.03.2020 г. по Протокол № 6 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на програма за опазване на околната среда на 

територията на община Първомай за 2019 г. 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 79, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда,  

Общинският съвет на община Първомай  

Р Е Ш И: 

Приема Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на територията 

на Община Първомай за 2019 г. 

Мотиви: Във връзка с изпълнение на законово задължение на Кмета на Община Първомай да 

внесе в общинския съвет отчет за изпълнението на програмата за околна среда и на основание 

чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 79, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда. 

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  № 40 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 31.03.2020 г. по Протокол № 6 

ОТНОСНО: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост в Община Първомай за 2020 г., приета с Решение № 

19/30.01.2020 г. на ОбС Първомай по Протокол № 4.

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  : 

I. 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”, както следва: 

1. Към Раздел II, Очаквани приходи, буква Б. „От разпореждане с имоти - 

общинска собственост, т.1. Продажба на имоти - общинска собственост /парцели в 

регулация и зем.земя от ОПФ/ със сумата от 260 000 лв. 

2. Към Раздел ІІІ, буква Б. „Имоти, които община Първомай има намерение да 

продаде” с нови точки: 

„т.40. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 210 кв.м., предназначен за 

търговия и обслужващи дейности, съставляващ  УПИ ХVII – търговия и обслужващи 

дейности в кв.7А по  регулационния план на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив”. 

т.41. „Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 9040 кв.м., ведно с 

двуетажна масивна сграда със ЗП- 456 и едноетажна масивна сграда със ЗП - 290 кв.м., 

съставляващ УПИ I - за детска градина, училище и адм. обслужване в кв.51 по 

регулационния план на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив „

Земеделски земи  

„т.25. „Поземлен имот № 40155.4.80 с площ 52,595 дка. НТП: изоставена орна 

земя, по КККР на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив” 

т.26. „Поземлен имот № 06745.38.252 с площ 2,730 дка. НТП: местен път, по 

КККР на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив”. 

буква Г. „Прекратяване на съсобственост върху имоти между общината, 

държавата, физически лица или юридически лица по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС” 

точка 1, а именно: 



„т.1. „Общински имот с площ от 220 кв.м., съставляващи част от поземлен имот 

№ 2703, включен в УПИ VIII – 865 в кв.158 по по регулационния план на гр.Първомай, 

общ.Първомай, обл.Пловдив.” 

Мотиви: Настоящото 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 с цел актуализация 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  № 41 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 31.03.2020 г. по Протокол № 6 

ОТНОСНО: Изменение на бюджета на Община Първомай за 2020 година, приет с 

Решение № 21 от 30.01.2020 г. на Общински съвет Първомай. 

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, Общинският съвет на община Първомай

Р Е Ш И: 

1. Изменя Решение № 21 от 30.01.2020г. на Общински съвет Първомай, както следва: 

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

г. от 21 778 701 лева на 22 062 701 лева, т.е. с 284 000 лева съгласно Приложение № 1  

а именно:  

      - Приходи от продажба на земя от 230 000 лева на 490 000 лева;

      - Данък върху превозните средства от 860 000 лева на 884 000 лева;

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

бюджета на община Първомай за  2020 г. с 284 000 лева съгласно Приложение № 2;

1.3. Увеличава капиталовите  разходи по инвестиционна програма за 2020 г. с 260 000

лева съгласно Приложение № 3.

Мотиви: Настоящото решение се приема предвид изложените 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: 20 

Гласували:    За – 12 

Против – няма 

Въздържали се – 8 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 42 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 31.03.2020 г. по Протокол № 6 

ОТНОСНО: Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2021 – 2023 г. на 

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

Първомай. 

Във връзка с необходимостта от одобрение от Общински съвет на бюджетна 

прогноза за периода 2021 – 2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите 

за местни дейности на основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.12 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация,  чл. 83, ал. 2 от Закона за 

публичните финанси и 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, Общинският съвет на 

община Първомай 

Р Е Ш И : 

 Одобрява  бюджетна прогноза за периода 2021 – 2023 г. 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 № 1 /10.02.2020г., 

Приложение № 8). 

Мотиви: Във връзка с необходимостта от одобрение от Общински съвет на 

бюджетна прогноза за периода 2021 – 2023 г. на постъпленията от местни приходи и на 

разходите за местни дейности настоящото решение се приема на основание  чл.21, ал.2, 

във връзка с ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и 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. 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 20 

Гласували:    За – 12 

Против – няма 

Въздържали се – 8 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 43 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 31.03.2020 г. по Протокол № 6 

ОТНОСНО: Отмяна на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни 

нужди на граждани, управление и разпореждане с общински жилищни имоти на 

територията на община Първомай, приета с Решение № 220 /28.03.2013 г. на 

Общински съвет Първомай и приемане на нова Наредба за условията и реда за 

установяване на жилищни нужди на граждани, управление и разпореждане с 

общински жилищни имоти на територията на община Първомай. 

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

местната администрация, чл. 75, ал. 2,  чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл.8, чл. 26, ал. 3 и ал. 4 и чл. 28, ал. 2 от 

Закона за нормативните актове и чл.45а от Закона за общинската собственост, 

Общинският съвет на община Първомай  

Р Е ШИ: 

1. Отменя „Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане на 
общински жилища на Община Първомай”, приета с Решение № 220 /28.03.2013 г. на 
Общински съвет - Първомай.  

2. Приема нова „Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на 

граждани, управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на 

община Първомай”. 

Мотиви: По повод Прокурорски протест е образувано административно дело 

№3867/2019г. по описа на АС Пловдив за неизпълнение на чл.28 от ЗНА към датата на 

приемане  на действащата Наредба, поради което се налага цялостна отмяна на 

действащата Наредба и приемане на нова Наредба за условията и реда за установяване 

на жилищни нужди на граждани, управление и разпореждане с общински жилищни 

имоти на територията на община Първомай при спазване реда на Закона за 

нормативните актове. Актуализиране и привеждане на нормативната база на община 

Първомай в съответствие с  изменените закони.  

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 20 

Гласували:    За – 12 

Против – няма 

Въздържали се – 8 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 44 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 31.03.2020 г. по Протокол № 6 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на 
обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани  чрез поемане на 
дългосрочен общински дълг от община Първомай 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл.76, ал.3 и чл.77 от Административнопроцесуалния 

кодекс, чл.8 от Закона за нормативните актове и чл. 15, ал. 3 от Закона за общинския 

дълг, Общинският съвет на община Първомай 

Р Е ШИ:

1. Отменя Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане 

на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг, приета с Решение № 

88/29.05.2008 г. на Общински съвет гр. Първомай по Протокол № 9. 

2. Приема Наредба за условията и реда за провеждане на обсъждане на проекти, 

които предстои да бъдат финансирани чрез поемане на дългосрочен общински дълг от 

община Първомай. 

Мотиви: Предвид необходимостта от приемане на Наредба за условията и реда за 

провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез 

поемане на дългосрочен общински дълг от община Първомай и на основание чл.21, 

ал.2, във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.76, ал.3 и чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.8 от 

Закона за нормативните актове и чл. 15, ал. 3 от Закона за общинския дълг. 

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  № 45 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 31.03.2020 г. по Протокол № 6 

ОТНОСНО: Приемане на Правила за провеждане на процедура за избор на 

финансова или кредитна институция или финансов посредник в община 

Първомай 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл. 19 от Закона за общинския дълг, Общинският съвет 

на община Първомай 

Р Е Ш И: 

1. Приема Правила за провеждане на процедура за избор на финансова или 

кредитна институция или финансов посредник в община Първомай. 

Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл. 19 от Закона за общинския дълг и предвид 

необходимостта Общински съвет град Първомай да приеме условия и ред за 

провеждане на открита, прозрачна и недискриминационна процедура за избор на 

финансова или кредитна институция или финансов посредник  в 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  № 46 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 31.03.2020 г. по Протокол № 6 

ОТНОСНО: Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване на използването на 

енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива на Община Първомай 

2020-2023г., и на Дългосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от 

възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива на Община Първомай 2020-2030 

г.. 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл.9 и чл.10 от Закона за енергията от възобновяеми източници,  

Общинският съвет на община Първомай 

Р Е Ш И: 

1. Приема Краткосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от 

възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива на Община Първомай 2020-

2023г.

2. Приема Дългосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от 

възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива на Община Първомай 2020-

2030 г. 

Мотиви: Мерките, заложени в двете програми, ще допринесат за  устойчиво енергийно 

развитие 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  № 47 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 31.03.2020 г. по Протокол № 6 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за членство на Община Първомай в Сдружение с 

нестопанска цел „Асоциация Толерантност” и определяне на представители.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет на община 

Първомай 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие за членство на Община Първомай в Сдружение с нестопанска цел 

„Асоциация Толерантност”. 

2. Определя за представители /делегати/ на Община Първомай в Сдружение с 

нестопанска цел „Асоциация Толерантност”, както следва: 

- Николай Митков – кмет на Община Първомай за представител /делегат/ в Общото 

събрание на Сдружение „Асоциация Толерантност” за мандата на новоизбрания общински 

съвет 2019 – 2023г.  

 - Ружди Салим – заместник кмет на Община Първомай за заместник представител 

/делегат/ в Общото събрание на Сдружение „Асоциация Толерантност”. 

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

изпълнение на решението и да внесе годишния членски внос. 

Мотиви: Членството на Община Първомай в Сдружение с нестопанска цел „Асоциация 

Толерантност”, ще допринесе за по-ефикасно отстояване интересите на общината пред 

органите на централната власт. Сдружението ще подпомага общината при консултиране по 

различни местни проблеми и за по-добро развитие. 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 20 

Гласували:    За – 19 

Против – няма 

Въздържали се – 1 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 48 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 31.03.2020 г. по Протокол № 6 

ОТНОСНО: Закриване на училище ОУ „Христо Ботев”, село Езерово, община 

Първомай, считано от 01.08.2020 г.  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 312, ал. 1 и ал. 6 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, Общинският съвет на община Първомай 

    Р Е Ш И : 

1. Дава съгласие за закриване на ОУ „Христо Ботев”, село Езерово, община 

Първомай, считано от 01.08.2020 г. 

2. Учениците от ОУ „Христо Ботев”, село Езерово да бъдат пренасочени към ОУ 

„Любен Каравелов”, село Бяла река и да се превозват с училищния автобус на ОУ 

„Любен Каравелов”, село Бяла река. 

3. Задължителната документация и фондът от учебници да се приемат и съхраняват 

от приемащото ОУ „Любен Каравелов”, село Бяла река. 

4. Tрудовите правоотношения с персонала на ОУ „Христо Ботев”, село Езерово да 

се уредят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса на труда. 

5. Материално-техническата база и сградният фонд на ОУ „Христо Ботев”, село 

Езерово с Акт за публична общинска собственост № 613 от 26.05.2005 г., да преминат 

на разпореждане на кмета на Община Първомай, при спазване разпоредбата на чл.305 

от Закон за предучилищното и училищното образование. 

6. Движимата вещ-училищен автобус, собственост на община Първомай, съгласно 

талон за регистрация № 003902088, ползван от  ОУ „Христо Ботев”, село Езерово, 

съгласно Заповед № РД-15-514/04.09.2019 г. да бъде предаден с приемо-предавателен 

протокол от Директора на училището на Кмета на Община Първомай. 

7. Възлага на Кмета на община Първомай да представи на Министъра на 

образованието и науката мотивирано предложение за закриване на ОУ „Христо Ботев”, 

село Езерово, съгласно изискванията на чл. 312, ал.1 и чл. 314, ал.3 и ал. 5 от Закона за 

предучилищното и училищното образование и на Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, като 

извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на решението 

на Общински съвет гр. Първомай. 

Мотиви: Трайна тенденция на намаляване на броя на учениците под нормативно 

определения минимум, формиране на слети паралелки и затруднения при прилагане на 

системата на делегирани бюджети, с цел оптимизиране на училищната мрежа и 

повишаване ефективността на публичните разходи за образование в Община Първомай. 



Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 20 

Гласували:    За – 11 

Против – 1 

Въздържали се – 8 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 49 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 31.03.2020 г. по Протокол № 6 

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

собственост, съставляващ УПИ ХVII – търговия и обслужващи дейности от кв.7А 

по регулационния план на с. Воден, общ. Първомай, обл. Пловдив. 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, 

ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, Общинският съвет на община Първомай 

Р Е Ш И : 

І. 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 210 кв.м., предназначен за 

търговия и обслужващи дейности, съставляващ парцел /УПИ/ ХVII - търговия и 

обслужващи дейности в кв.7А по  регулационния план на с. Воден, общ. Първомай,

одобрен със заповед № 730/1965г., при граници на имота: улица, УПИ ХVIII - търговия 

и обслужващи дейности, улица и УПИ Х – 23. За имота е съставен Акт за ЧОС № 

1223/21.05.2014г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 145, том 5 от 

27.05.2014г., дв.вх. № 1297.

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 1 170 лв. /хиляда сто и седемдесет лева/ 

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

имоти. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 170 лв. /хиляда сто и седемдесет 

лева/ без ДДС.

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

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

местно значение, определени от Общински съвет. 

ІII. 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: 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  № 50 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 31.03.2020 г. по Протокол № 6 

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

собственост, съставляващ УПИ ХII – 432, търговия от кв.32 по регулационния 

план на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив. 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, 

ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, Общинският съвет на община Първомай 

      Р Е Ш И : 

І. 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 445 кв.м., предназначен за 

жилищно строителство и търговия,  съставляващ  УПИ ХII – 432, търговия в кв.32 по 

регулационния план на с. Караджалово, общ. Първомай, одобрен със заповед № 

229/1977г.,  при граници на имота: УПИ ХХIII - 431, УПИ ХI – 428 и улица. За имота е 

съставен Акт за ЧОС № 1914/23.01.2020г., вписан в Службата по вписвания Първомай 

под № 38, том 1 от 27.01.2020г., дв.вх. № 53. 

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 2 403 лв. /две хиляди четиристотин и три 

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

имоти. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 2 403 лв. /две хиляди четиристотин 

и три лева/ без ДДС.

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

придобити от него да се предоставят на кметство Караджалово, за изпълнение на 

дейности от местно значение, определени от Общински съвет. 

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

изпълнение на решението. 

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

закупуване на общински парцел и с цел изпълнение 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  № 51 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 31.03.2020 г. по Протокол № 6 

ОТНОСНО: Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот № 

06745.38.252, отреден за местен път в землището на с. Брягово, общ. Първомай. 

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

администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с 

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

общинско имущество, Общинският съвет на община Първомай 

Р Е Ш И : 

Обявява за частна общинска собственост поземлен имот № 06745.38.252, с 

площ 2,730 дка, с начин на трайно ползване – местен път,  находящ се в стопански двор 

местността „Потока”, землището на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив, поради 

това, че е престанал да изпълнява предназначението си по чл. 3, ал. 2, т. 3 от 

Закона за общинската собственост.

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

за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за 

общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и с цел насърчаване 

на инвестиционния процес на бизнеса на територията на общината. 

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  № 52 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 31.03.2020 г. по Протокол № 6 

ОТНОСНО: Назначаване на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство 

с. Брягово, общ. Първомай. 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.42, ал.6 и ал.11 от ЗМСМА, Общинският  съвет на 

община Първомай  

    Р Е Ш И : 

1. ИЗБИРА Владимир Маринов Точков -  за временно изпълняващ длъжността 

кмет на кметство Брягово, община Първомай, за срок до полагане на клетва от 

новоизбрания кмет.

2. За изпълнението на възложените длъжности на посоченото в т. 1  лице да се 

изплати възнаграждение съгласно Решение № 22 на Общински съвет гр.Първомай, 

прието на 30.01.2020г. по Протокол № 4. 

Мотиви: Решение № 176-МИ от 05.03.2020 г. на Общинска избирателна комисия 

Първомай за предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство с. Брягово, 

община Първомай поради смърт и предвид вмененото с чл.42, ал.6 от ЗМСМА 

задължение на Общински съвет да определи временно изпълняващи длъжността „кмет 

на кметство” за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет и на основание чл.21, 

ал. 2 във връзка с чл. 42, ал. 6, и ал. 11 от ЗМСМА.

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 20 

Гласували:    За – 13 

Против – няма 

Въздържали се – 7 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 53 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 31.03.2020 г. по Протокол № 6 

ОТНОСНО: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския 
бюджет. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Общинският съвет на община Първомай 

          Р Е Ш И  : 

1. Отпуска еднократна финансова помощ на : 

- С. К. от гр. Първомай, в размер на 1 000 /хиляда лв/. Заявление вх. № 53-0-

49/17.03.2020 г. 

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

Общинския съвет решение. 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 20 

Гласували:    За – 20 

Против – няма 

Въздържали се – няма 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 


