
      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

    Р Е Ш Е Н И Е  № 54 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 30.04.2020 г. по протокол № 7 

ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в 

община Първомай за 2021 година. 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.36б, 

ал.4 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Общинският 

съвет на община Първомай 

Р Е Ш И: 

Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община Първомай за 2021 г.

Мотиви:  На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка 

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

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 21 

Гласували:    За – 11 

Против – няма 

Въздържали се – 10 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

    Р Е Ш Е Н И Е  № 55 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 30.04.2020 г. по протокол № 7 

ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 

година. 

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

Закона за закрила на детето и чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за 

закрила на детето, Общинският съвет на Община Първомай  

Р Е Ш И: 

Приема Общинска програма за закрила на детето за 2020 г.

Мотиви: Общинската програма за закрила на детето за 2020 г. се приема с цел 

задоволяване потребностите на децата и техните семейства в община Първомай, за 

осъществяване на местната политика по закрила на детето и на основание чл. 21, ал. 2, 

във връзка с чл. 21 ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето 

и чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето. 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 21 

Гласували:    За – 11 

Против – няма 

Въздържали се – 10 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

    Р Е Ш Е Н И Е  № 56 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 30.04.2020 г. по протокол № 7 

ОТНОСНО: Предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства по общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за 

авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от 

Европейския съюз и по други международни програми и договори, включително и 

на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 104, ал.1, т.4 и т.5, чл.124, ал.2 и чл.126 

от Закона за публичните финанси, Общинският съвет на община Първомай  

Р Е Ш И: 

Дава съгласие да се отпуснат временно безлихвени заеми от общинския бюджет, с 

които авансово да се финансират плащания по проекти, финансирани със средства от 

Европейския съюз и от други международни програми и договори, включително и на 

бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет, като срокът за 

погасяване на заемите да се определя в съответствие с условията на финансиращата 

програма, но не по-късно от края на 2020г., като проектите са следните:

- Проект „Нова възможност за младежка заетост“ – 1 100  лева
средномесечна сума до месец след приключване на проекта, но не по-късно от 
края на 2020 година. 

- Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в 
Община Първомай – Компонент 3“ – до 500 лева еднократен временен 
безлихвен заем, до възстановяване на средствата по авансовото искане за 
плащане от управляващия орган на оперативната програма, но не по-късно от 
края на 2020 година. 

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

ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 104, 

ал.1, т.4 и т.5, чл.124, ал.2 и чл.126 от Закона за публичните финанси и предвид 

необходимостта от авансово финансиране на проекти до възстановяването им от 

оперативните програми налагаща ползването на временни безлихвени заеми от 

бюджета. 



Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 21 

Гласували:    За – 11 

Против – няма 

Въздържали се – 10 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

    Р Е Ш Е Н И Е  № 57 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 30.04.2020 г. по протокол № 7 

ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Първомай в Общото 

събрание на Асоциацията по Водоснабдяване и канализация на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Пловдив. 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона на водите, както и предвид 

необходимостта Общински съвет гр. Първомай да определи представител на Общината 

в Асоциацията по Водоснабдяване и канализация на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Пловдив при 

невъзможност да участва законния представител – Кмета на общината, като и реда за 

съгласуване на позицията и мандата на представителя на общината в заседанията на 

общото събрание на Асоциацията по Водоснабдяване и канализация, Общинският 

съвет на община Първомай  

Р Е Ш И : 

1. При невъзможност на законния представител на Община Първомай – Николай 

Митков - кмет, да участва в Общото събрание на Асоциацията по Водоснабдяване и 

канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

Канализация” ЕООД – гр. Пловдив” определя за представител на Община Първомай 

Ружди Салим – заместник-кмет на Община Първомай.  

2. Определя мандата на представителя на Община Първомай в Общото събрание 

на Асоциацията по Водоснабдяване и канализация на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Пловдив” да бъде за срок 

до края на мандата на настоящия общински съвет. 

3. Упълномощава представителя на Община Първомай в Общото събрание на 

Асоциацията по Водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Пловдив” с правото да гласува по своя 

преценка от името и за сметка на Община Първомай, освен в случаите, в които 

съгласно закон или друг нормативен акт е необходимо изрично упълномощаване. 

Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 15 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона на водите и 

предвид необходимостта Общински съвет гр. Първомай да определи представител на 

Общината в Асоциацията по Водоснабдяване и канализация на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Пловдив” при 

невъзможност да участва законния представител – Кмета на общината, като и реда за 

съгласуване на позицията и мандата на представителя на общината в заседанията на 

Общото събрание на Асоциацията по Водоснабдяване и канализация. 



Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 21 

Гласували:    За – 11 

Против – няма 

Въздържали се – 10 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

    Р Е Ш Е Н И Е  № 58 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 30.04.2020 г. по протокол № 7 

ОТНОСНО: Създаване на Постоянна комисия за противодействие на корупцията 
и установяване на конфликт на интереси 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 23, ал. 1 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет на община Първомай, във връзка с чл. 
35, ал. 1, чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗПКОНПИ, §2, ал. 1, т. 5, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от Преходните 
и заключителни разпоредби на ЗПКОНПИ, Общинският съвет на община Първомай  

Р Е Ш И: 

1. Отменя Решение № 8, прието на 25.11.2015 г. по протокол № 2 на Общинския 
съвет – Първомай; 

2. Създава Постоянна комисия за противодействие на корупцията и установяване на 
конфликт на интереси; 

3. Определя състав на комисията както следва: 
 1. Светозар Колев Славчев – председател 
 2. Дечко Иванов Петков – заместник-председател 

3. Евгений Аргиров Караиванов – член 
4. Мурат Ахмед Али – член 
5. Николай Шанков Бонев – член 
6. Маргарита Банова Давчева – член 
7. Чавдар Петров Здравчев – член 

Мотиви: ЗПКОНПИ регламентира правната материя относно противодействието на 
корупцията и установяването на конфликт на интереси на лица, заемащи публични 
длъжности, при което определени функции следва да се изпълняват от постоянна 
комисия на съответния общински съвет. 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 21 

Гласували:    За – 21 

Против – няма 

Въздържали се – няма 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

    Р Е Ш Е Н И Е  № 59 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 30.04.2020 г. по протокол № 7 

ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на недвижими имоти, представляващи 

язовири и водоеми – публична общинска собственост, в собственост на държавата. 

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

самоуправление и местната администрация и чл.19а, ал.1 на Закона за водите във 

връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет на 

община Първомай 

Р Е Ш И :  

1. Дава съгласие Община Първомай да прехвърли безвъзмездно на Държавата, 

недвижими имоти, представляващи язовири и водоеми – публична общинска 

собственост, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото рещение. 

2. Възлага на Кмета на Община Първомай да внесе мотивирано предложение за 

промяна на собствеността на язовирите по т. 1. до Областния управител на област 

Пловдив. 

Мотиви: Настоящото решение се приема на правно основание чл.21, ал.2 във вр. с 

чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.19а, ал.1 на ЗВ във вр. с чл.7, ал.2 от ЗОС и с оглед на 

обезпечаване безопасността на населението и инфраструктурата в застрашените от 

язовирите зони и невъзможността на общинта за финансово обезпечаване на 

предстоящите ремонтно –възстановителни работи на язовирните стени.   

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 21 

Гласували:    За – 11 

Против – няма 

Въздържали се – 10 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



Приложение 1 

Т А Б Л И Ц А 

язовири и водоеми собственост на Община Първомай 

№ 
по 
ред 

Наименование на 
язовира 

ОПИСАНИЕ  
Акт за публична 

общинска собственост 
№ 

1

Дебър -1 
/Ялънлъка/ 

Поземлен имот с идентификатор 59080.800.751, област Пловдив, община 
Първомай, гр. Първомай, м. ЗЕМЛИЩЕ КВ.ДЕБЪР, вид собств. Общинска 
публична, вид територия Земеделска, категория 5, НТП: За друг вид водно 
течение, водна площ, съоръжение, площ 90590 кв. м, стар номер 800751; 
-  язовирна стена - Поземлен имот с идентификатор 59080.800.789, област 
Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, м. ЗЕМЛИЩЕ КВ.ДЕБЪР, вид 
собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 4, НТП 
За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 2338 кв. м, стар 
номер 800789. 

76/02.06.1998г. 
462/ 28.08.2019 г. 

2

Дебър-2 
/Герена / 

Поземлен имот с идентификатор 59080.801.124, област Пловдив, община 
Първомай, гр. Първомай, м. ЗЕМЛИЩЕ КВ.ДЕБЪР, вид собств. Общинска 
публична, вид територия Земеделска, категория 5, НТП: За друг вид водно 
течение, водна площ, съоръжение, площ 155064 кв. м, стар номер 801124; 
Поземлен имот с идентификатор 72093.52.52, област Пловдив, община 
Първомай, с. Татарево, м. ИЛИШИКА, вид собств. Общинска публична, 
вид територия Земеделска, категория 4, НТП: Язовир, площ 155545 кв. М, 
стар номер 052052; 
- язовирна стена - Поземлен имот с идентификатор 59080.801.146, област 
Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, м. ЗЕМЛИЩЕ КВ.ДЕБЪР, вид 
собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП: За 
водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 8494 кв. м, стар 
номер 801146, 

53/09.03.1998г. 
77/02.06.1998г. 

463/28.08.2019 г. 

3
Дебър -3 

/ Коз дере/ 

Поземлен имот с идентификатор 59080.800.887, област Пловдив, община 
Първомай, гр. Първомай, м. ЗЕМЛИЩЕ КВ.ДЕБЪР, вид собств. Общинска 
публична, вид територия Земеделска, категория 5, НТП: За друг вид водно 
течение, водна площ, съоръжение, площ 16614 кв. м, стар номер 800887, 

56/23.04.1998г. 



4

Дебър-5 
/Солено дере/ 

Поземлен имот с идентификатор 59080.800.227, област Пловдив, община 
Първомай, гр. Първомай, м. ЗЕМЛИЩЕ КВ.ДЕБЪР, вид собств. Общинска 
публична, вид територия Земеделска, категория 6, НТП: За друг вид водно 
течение, водна площ, съоръжение, площ 8613 кв. м, стар номер 800227;  
Поземлен имот 72093.58.6, област Пловдив, община Първомай, с. Татарево, 
м. ТРЪН(СОЛЕНО)ДЕРЕ, вид собств. Общинска публична, вид територия 
Земеделска, категория 4, НТП Язовир, площ 3508 кв. м, стар номер 058006; 

74/02.06.1998г. 
231/11.01.2001г. 

5
Дълбокото дере 

Поземлен имот с идентификатор 59080.800.88, област Пловдив, община 
Първомай, гр. Първомай, м. ЗЕМЛИЩЕ КВ.ДЕБЪР, вид собств. Общинска 
публична, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Язовир, площ 3480 
кв. м, стар номер 800088; 
- язовирна стена - Поземлен имот с идентификатор 59080.800.782, област 
Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, м. ЗЕМЛИЩЕ КВ.ДЕБЪР, вид 
собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 6, НТП: 
За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 382 кв. м, стар 
номер 800782; 

73/02.06.1998г. 
461/28.08.2019 г. 

6
Татарево – 1 

/Дълбоко дере/ 

Поземлен имот с идентификатор 72093.9.6, област Пловдив, община 
Първомай, с. Татарево, м. ДЪЛБОКОТО ДЕРЕ, вид собств. Общинска 
публична, вид територия Земеделска, категория 6, НТП: Язовир, площ 
27360 кв. м, стар номер 009006; 
- язовирна стена - Поземлен имот с идентификатор 72093.22.113, област 
Пловдив, община Първомай, с. Татарево, м. МАЛ.ДЕРЕ, вид собств. 
Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП: За 
водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 1708 кв. м, стар 
номер 000113; 

79/02.06.1998г. 
469/12.09.2019 г  

7

Татарево – 2 
/Малкото дере/ 

Поземлен имот с идентификатор 72093.16.22, област Пловдив, община 
Първомай, с. Татарево, м. МАЛ.ДЕРЕ, вид собств. Общинска публична, вид 
територия Земеделска, категория 6, НТП Язовир, площ 9894 кв. м, стар 
номер 016022; 
- язовирна стена - Поземлен имот 72093.16.24, област Пловдив, община 
Първомай, с. Татарево, м. МАЛ.ДЕРЕ, вид собств. Общинска частна, вид 
територия Земеделска, категория 6, НТП: За водостопанско, 
хидромелиоративно съоръжение, площ 1463 кв. м, стар номер 016024; 

232/11.01.2001г. 
464/02.09.2019 г. 

8 Татарево – 3 Поземлен имот с идентификатор 72093.49.58, област Пловдив, община 78/02.06.1998г. 



/Ваклушев долап/ Първомай, с. Татарево, м. ВАКЛУШЕВ ДОЛАП, вид собств. Общинска 
публична, вид територия Земеделска, категория 4, НТП: Язовир, площ 
316872 кв. м, стар номер 049058 
- язовирна стена - Поземлен имот с идентификатор 72093.49.57, област 
Пловдив, община Първомай, с. Татарево, м. ВАКЛУШЕВ ДОЛАП, вид 
собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП: За 
водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 7455 кв. м, стар 
номер 049057; 

467/03.09.2019 г. 

9

Татарево – 4 
/Манаф дере/ 

Поземлен имот с идентификатор 72093.48.45, област Пловдив, община 
Първомай, с. Татарево, м. МАНАФ ДЕРЕ, вид собств. Общинска публична, 
вид територия Земеделска, категория 4, НТП: Язовир, площ 142870 кв. м, 
стар номер 048045; 
- язовирна стена - Поземлен имот 72093.48.44, област Пловдив, община 
Първомай, с. Татарево, м. МАНАФ ДЕРЕ, вид собств. Общинска частна, 
вид територия Земеделска, категория 4, НТП: За водостопанско, 
хидромелиоративно съоръжение, площ 7210 кв. м, стар номер 048044 

60/12.05.1998г. 
465/02.09.2019 г. 

10

Татарево – 5 
/Еленката/ 

Поземлен имот с идентификатор 72093.62.25, област Пловдив, община 
Първомай, с. Татарево, м. ЧУКАТА, вид собств. Общинска публична, вид 
територия Земеделска, категория 6, НТП: Язовир, площ 172390 кв. м, стар 
номер 062025; 
- язовирна стена - Поземлен имот с идентификатор 72093.62.23, област 
Пловдив, община Първомай, с. Татарево, м. ЧУКАТА, вид собств. 
Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП: За 
водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 8932 кв. м, стар 
номер 062023 

61/15.05.1998г. 
4/07.11.2019 г. 

11

Градина 
/Джебиско/ 

Поземлен  имот № 002087 с площ  80,998 дка, м. Джебиско, НТП: язовир, 
по  КВС за землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив; 
 - язовирна стена - поземлен имот № 002088 с площ 1,108 дка., НТП: 
предпазна дига, по КВС за землището на с. Градина, общ.Първомай, 
обл.Пловдив  

68/02.06.1998г. 
473 / 16.09.2019 г. 

12
Старото лозе 

с. Брягово 

Поземлен имот с идентификатор 06745.175.2, област Пловдив, община 
Първомай, с. Брягово, м. МЕРИЯТА, вид собств. Общинска публична, вид 
територия Земеделска, НТП: За друг вид водно течение, водна площ, 
съоръжение, площ 7199 кв. м, стар номер 175002; 

324/20.02.2017г. 



13
Драгойново – 2 
/Митково дере/ 

Поземлен имот с идентификатор 23385.51.7, област Пловдив, община 
Първомай, с.Драгойново, м. МИТКОВО ДЕРЕ, вид собств. Общинска 
публична, вид територия Земеделска, категория 6, НТП: За водостопанско, 
хидромелиоративно съоръжение, площ 13065 кв. м, стар номер 051007; 

46/15.02.2008г. 

14
Пилашево – 2 
/Маринката/ 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.17.34, област Пловдив, община 
Първомай, с. Буково, м. МАРИНКАТА, вид собств. Общинска публична, 
вид територия Земеделска, НТП: Водоем, площ 8365 кв. м, стар номер 
017034;

76/28.04.2010г. 

15

Пилашево – 3 
/Чулфата/ 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.68.28, област Пловдив, община 
Първомай, с. Буково, м. ИЛАН ДЕРЕ/ЧИЛ.КАЙРЯК, вид собств. Общинска 
публична, вид територия Земеделска, НТП: Язовир, площ 91509 кв. м, стар 
номер 068028; 

75/28.04.2010г. 

Приета с Решение № 59/30.04.2020 г. на Общински съвет по протокол № 7. 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

    Р Е Ш Е Н И Е  № 60 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 30.04.2020 г. по протокол № 7 

ОТНОСНО: Освобождаване от заплащане на наемни цени или месечни такси на 

наематели или ползватели, на предоставени под наем или за ползване имоти – 

общинска собственост, които са преустановили дейността си вследствие на 

мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение. 

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

администрация и чл.6б от Закона за мерките и действията по време на извънредното 

положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., 

Общинският съвет на Община Първомай 

Р Е Ш И : 

1. Дава съгласие за освобождаване от заплащане на наемна цена по действащи 

наемни правоотношения за наематели на общински нежилищни имоти на територията 

на община Първомай, които са преустановили дейността си вследствие на мерките и 

ограниченията за периода на обявеното с Решение на Народното събрание на 

Република България, извънредно положение от 13 март 2020 г. до окончателната му 

отмяна.   

2. Дава съгласие за освобождаване от заплащане на месечни такси за ползване на 

тротоари, площади, улични платна, терени върху които са организирани пазари, терени 

с друго предназначение, както и за всички търговски обекти, определени по Наредбата 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни 

от община Първомай.  

3. Наемните цени и месечните такси, заплатени за срока на извънредно положение от 

13 март 2020 г. до окончателната му отмяна, да бъдат прихванати от следващи 

дължими наеми и такси след отпадане на въведената забрана. 

4. Упълномощава кмета на Община Първомай да извърши последващите действия 

по изпълнение на решението. 

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание с чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6б от Закона за 

мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на 

Народното събрание от 13 март 2020 г. и във връзка с разрастващата се пандемия от 

COVID-19.



Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 21 

Гласували:    За – 20 

Против – няма 

Въздържали се – няма 

Не участвал в гласуването – 1  

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

    Р Е Ш Е Н И Е  № 61 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 30.04.2020 г. по протокол № 7 

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

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

23 и  ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 

1, б. „а“ във връзка с чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от Закон за местните данъци и такси, чл. 8, чл. 

11, ал. 3, чл. 14, ал. 1 във връзка с чл. 19, чл. 20, чл. 26 и чл. 28 от от Закон за 

нормативните актове, чл. 75, чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 

Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет на община Първомай  

Р Е Ш И: 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси  и цени на услуги, предоставяни от Община 
Първомай, приета с Решение № 391, взето с протокол № 34 от 28.03.2014 г. на 
Общински съвет Първомай (изм. и доп. с  Решение № 86 на Общински съвет град 
Първомай, прието на 22.06.2016 г. по Протокол № 11; изм. и доп. с  Решение № 245, 
взето с Протокол № 26 от 29.09.2017 г. на Общински съвет гр.Първомай и последно 
изм. и доп. с Решение № 323 на Общински съвет град Първомай, прието на 31.05.2018 
г. по Протокол № 34), както следва: 

§1. В глава втора „Местни такси“, Раздел I „Такса битови отпадъци“, в чл. 21, се 
правят следните изменения и допълнения, като се добавя нова ал. 4, със следното 
съдържание:  

„(4) През 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни 
таксата за битови отпадъци за цялата година.“ 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община 
Първомай, приета с Решение № 391, взето с протокол № 34 от 28.03.2014 г.на 
Общински съвет Първомай, влиза в сила от  24.03.2020 г., датата на обнародване в ДВ, 
бр. 28 от 24.03.2020 г. на  Закон за мерките и действията по време на извънредното 
положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 



Мотиви: Привеждане на нормативната база на община Първомай в съответствие със 

Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение 

на Народното събрание от 13 март 2020 г. и Закона за местните данъци и такси, с цел да се 

избегне евентуална колизия между текстовете на Наредба за определянето и 

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

Първомай и Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено 

с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и Закона за местните данъци и такси и 

осигуряването на законосъобразен административен процес по администрирането и събирането 

на таксата за битови отпадъци на данъчнозадължените лица в Община Първомай, с цел 

задоволяване на обществените потребности предвид обявеното извънредно положение. 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 21 

Гласували:    За – 21 

Против – няма 

Въздържали се – няма 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

    Р Е Ш Е Н И Е  № 62 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 30.04.2020 г. по протокол № 7 

ОТНОСНО: Приемане на годишните финансови отчети на „МБАЛ-Първомай“ 

ЕООД и „Медицински център I – Първомай“ ЕООД за 2019 г., разпределение на 

реализирания финансов резултат и избор на одитор за заверка на годишните 

финансови отчети на дружествата за 2020 г. 

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

включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие и във 

връзка с Докладна записка с вх. № 53-0-69/13.04.2020г. на д-р Румяна Бойлова – 

управител на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД и „Медицински център I – Първомай“ ЕООД, 

както и на основание на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т.3 

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

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

предприятия с общинско участие, Общинският съвет на община Първомай  

Р Е Ш И: 

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

„Медицински център I – Първомай“ ЕООД за 2019 г. 

2.  Дължимият дивидент от печалбата на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД за 2019г. в 

размер на 22 776,59 лв., представляващ 20 на сто от печалбата след данъчното ѝ 

облагане, да не бъде отчисляван за Община Първомай и да остане в разпореждане на 

дружеството за покриване на част от предвидените средства за съфинансиране на 

проект „Енергийна ефективност на сградата на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД“. 

3.  Дължимият дивидент от печалбата на „Медицински център I – Първомай“ 

ЕООД за 2019 г. в размер на 56,32 лв., представляващ 20 на сто от печалбата след 

данъчното ѝ облагане, да не бъде отчисляван за Община Първомай. 

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

годишните финансови отчети за 2020г. на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД  и „Медицински 

център I – Първомай“ ЕООД. 

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

т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т.3 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 17, т.11 и 

чл. 54, ал.3 от Наредбата за реда и управление на общинското имущество, включено в 

общински търговски дружества и предприятия с общинско участие и за да се 

подпомогнат едноличните дружества с общинско имущество „МБАЛ-Първомай“ 

ЕООД и „Медицински център I – Първомай“ ЕООД за осигуряване н необходимите 

средства за инвестиционни разходи.



Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 21 

Гласували:    За – 20 

Против – няма 

Въздържали се – няма 

Не участвал в гласуването – 1  

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

    Р Е Ш Е Н И Е  № 63 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 30.04.2020 г. по протокол № 7 

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг на поземлен имот № 06745.38.252, 

местен път - частна общинска собственост, по КККР на с. Брягово, общ. 

Първомай, обл. Пловдив. 

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

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

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

общинско имущество, 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, а именно: 

- Поземлен имот с идентификатор 06745.38.252 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Брягово, община Първомай, област Пловдив, одобрени 

със Заповед № РД-18-745/22.10.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, местност 

„Потока”, с площ 2730 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска,  

начин на трайно ползване – за местен път, категория на земята: 5, номер по предходен 

план 038252, собственик: Община Първомай, при граници и съседи: 06745.38.217, 

06745.38.218, 06745.38.219, 06745.888.9901, 06745.38.227, 06745.38.226, 06745.38.253,

06745.38.222, 06745.38.249, 06745.38.251, 06745.38.216.

1. Одобрява пазарна оценка в размер на 3 850,00 лв. (три хиляди осемстотин и 

петдесет лева) без ДДС за описания по т. І. общински имот, изготвена от оценител на 

недвижими имоти. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 3 850,00 лв. (три хиляди 

осемстотин и петдесет лева) без ДДС.

ІІ. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия 

по изпълнение на решението. 

Мотиви: Настоящото решение се приема във връзка с изпълнение на Решение № 51, 

прието на 31.03.2020г. по Протокол № 6 на Общински съвет на община Първомай и с 

цел насърчаване и подкрепяне на инвестиционния процес на малкия и среден бизнес на 

територията на общината. 



Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 21 

Гласували:    За – 21 

Против – няма 

Въздържали се – няма  

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

    Р Е Ш Е Н И Е  № 64 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 30.04.2020 г. по протокол № 7 

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

търговия и услуги от кв. 19 по регулационния план на кв. Любеново, гр. 

Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдивска на собственика на законно построена 

върху него сграда по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС. 

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

администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с чл.46, ал.3 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет на община Първомай 

Р Е Ш И : 

I. Да се продаде на М. П. С. ЕГН …………., следния общински недвижим имот – 

частна общинска собственост: 

Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 300 кв. м., предназначен за 

обслужващи дейности, съставляващ парцел /УПИ/ VIII – търговия и услуги от кв. 19 по 

регулационния план на кв. Любеново, гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдивска, 

одобрен със Заповед № 318/1933г., при граници на имота: улица и от три страни  УПИ I 

– пивница и магазин. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1941/19.03.2020г., вписан в 

Службата по вписвания Първомай под № 25, том 2, дв.вх. № 337 от 23.03.2020 г.  

II. Одобрява пазарна оценка размер на 5040,00 лв. /пет хиляди и четиридесет 

лева/ с вкл. ДДС, изготвена от независим оценител. 

III. Цената на описания по т. I общински недвижим имот, в размер на 5040,00 лв. 

/пет хиляди и четиридесет лева/ с вкл. ДДС, се дължи от М. П. С., като всички данъци и 

такси по сделката, са за негова сметка. 

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

за продажба на описания в т.I недвижим имот. 

Мотиви: Настоящото решение се приема във връзка със заявление Вх. 94-00-

480/04.03.2020 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 

от ЗОС, във връзка с чл. 46, ал. 3 и чл. 58, ал. 1 от НРПУРОИ. 



Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 21 

Гласували:    За – 12 

Против – няма 

Въздържали се – 9 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

    Р Е Ш Е Н И Е  № 65 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 30.04.2020 г. по протокол № 7 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между общината и физически лица в 

недвижим имот, представляващ УПИ VІII - 865, находящ се в кв. 158 по 

регулационния план на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив. 

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

администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост във 

връзка с чл.55, ал.1, т.3 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 :  

1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Първомай от една 

страна и Р. А. С. с ЕГН …………… от друга страна, в недвижим имот, представляващ 

парцел /УПИ/ VIII - 865 от кв. 158 по регулационния план на гр. Първомай, общ. 

Първомай, обл. Пловдив, чрез продажба на общинския имот от същия на 

съсобственика, а именно: част от поземлен имот № 2703 с площ от 220 кв.м. от 

незастроено дворно място, цялото с площ от 520 кв.м., съставляващо парцел /УПИ/ VIII 

– 865 от кв.158 по регулационния план на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, 

одобрен със заповед № РД-15-666/1994 г., при граници на общинския имот: улица, 

УПИ  ІХ – 2647,  УПИ VІ – държавен, УПИ VІІ – 2646 и ПИ № 865. За общинският 

имот е съставен Акт за ЧОС № 579/25.09.2003 г. вписан в АВ при РС-Първомай под № 

156, том.3, дв. вх. № 1076 на 27.04.2009 г. 

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 3 352,80 лв. (три хиляди триста 

петдесет и два лева и осемдесет стотинки) с включен ДДС за описания по т.1 

общински имот, изготвена от лицензиран оценител. 

3. Определя пазарна цена на описания по т. 1 общински имот в размер на 3 352,80

лв. (три хиляди триста петдесет и два лева и осемдесет стотинки) с включен ДДС,

която следва да се заплати от Р. А. С. с ЕГН ……………, като всички данъци и такси по 

сделката, са за негова сметка. 

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

изпълнение на решението. 



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

чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от 

НРПУРОИ, във връзка с подадено заявление вх. № 94-00-381/19.02.2020 г. и с оглед 

прекратяване на съсобственост в недвижим имот между общината и физическите лица. 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 21 

Гласували:    За – 11 

Против – няма 

Въздържали се – 10 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

    Р Е Ш Е Н И Е  № 66 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 30.04.2020 г. по протокол № 7 

ОТНОСНО: Вземане на решение от Общински съвет гр. Първомай, за даване на 

принципно съгласие с цел осигуряване на транспортен достъп през част от ПИ № 

59080.153.32, с площ от 112 кв.м. до ПИ №59080.153.15, местност „Татаревско 

шосе“ по КК и КР на землището на гр.Първомай, одобрена със заповед № РД-18-

758 от 22.10.2019 г.  

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общинският съвет 

на община Първомай  

Р Е Ш И: 

1. Дава принципно съгласие за откриване на процедура за промяна 

предназначението на част от ПИ № 59080.153.32 с площ от 112 кв.м. от полски път в 

път с трайна настилка, във връзка с осигуряване на транспортен достъп и обслужване 

на ПИ №59080.153.015 местност „Татаревско шосе“ по КК и КР на землището на 

гр.Първомай, одобрена със заповед № РД-18-758 от 22.10.2019г.; 

2. Възлага на заинтересованото лице да проведе процедурата за промяна на 

предназначението на земеделската земя за не земеделски нужди на част от ПИ 

59080.153.32, с площ от 112 кв.м., с НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, 

публична общинска собственост, местност „Татаревско шосе“, по КК и КР на 

землището на гр. Първомай, одобрена със заповед № РД-18-758 от 22.10.2019 г. като от 

името на Община Първомай и за своя сметка извършва необходимите правни и 

фактически действия пред съответните административни органи, други лица, 

организации и учреждения в страната, като съставя, подава, прилага и получава всички 

документи /молби, заявления, скици, удостоверения, решения, акт за категоризация и 

др./ като изброяването на фактическите и правни действия и документи е примерно и 

не следва да се приемат като изрично/ изчерпателно изброени/, относими за започване 

и провеждане на процедурата за промяна на предназначението до нейното окончателно 

приключване.   

Мотиви: Съгласно  Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.192, ал.3 от ЗУТ, Чл.30, ал.3 от 

ППЗОЗЗ, във връзка с Чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ. 



Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 21 

Гласували:    За – 21 

Против – няма 

Въздържали се – няма 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

    Р Е Ш Е Н И Е  № 67 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 30.04.2020 г. по протокол № 7 

ОТНОСНО: Закриване на кметства на територията на община Първомай - с. 

Драгойново и с. Поройна. 

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

местната администрация, чл. 31 във връзка с чл. 16, т. 1 от Закона за административно-

териториалното устройство на Република България, Общинският съвет на община 

Първомай  

Р Е Ш И: 

1. Закрива кметство с. Драгойново, община Първомай, област Пловдив. 

2. Закрива кметство с. Поройна, община Първомай, област Пловдив. 

3. На основание  чл. 31, ал. 2 от ЗАТУРБ настоящото решение се изпраща за 

обнародване в „Държавен вестник”, чрез Областен управител на област Пловдив. 

Мотиви: Кметство с. Драгойново и кметство с. Поройна не отговарят на изискванията 

на чл. 16, т. 1 от Закона за административно териториалното  устройство на Република 

България, а именно да има наличие на население над 350 души във всяко едно от тях.

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 21 

Гласували:    За – 11 

Против – няма 

Въздържали се – 10 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 


