ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ
Р Е Ш Е Н И Е № 68
на Общинския съвет на община Първомай, прието на 28.05.2020 г. по протокол № 8
ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община
Първомай за 2019г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН,
Общинският съвет на община Първомай
Р Е Ш И:
Приема

за сведение Отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Първомай за
2019г.

Мотиви: Приема се в изпълнение на задълженията на МКБППМН, произтичащи от чл. 7,
ал. 2 от Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните /ЗБППМН/.

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 № 69
на Общинския съвет на община Първомай, прието на 28.05.2020 г. по протокол № 8
ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на Програма за развитие на
туризма за 2019 г. и Програма за развитие на туризма в община Първомай през
2020 г.
На основание чл. 21 ал. 2 във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, чл. 12 , т. 1 във
връзка с чл. 11 ал. 1 от Закона за туризма и във връзка с Решение отразено в протокол
№ 7/18.05.2020г. на Консултативния съвет по въпросите на туризма в община
Първомай, Общинският съвет на Община Първомай
Р Е Ш И:
1. Приема отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма през 2019 г.
2. Приема Програма за развитие на туризма в община Първомай за 2020 г.

Мотиви: Настоящото решение се приема с цел изпълнение на мероприятията, които да
популяризират община Първомай като разпознаваема туристическа дестинация.
Да се изгради позитивен имидж на Общината, като привлекателно място за инвестиции
в областта на туризма, чрез популяризиране на потенциалните възможности –
съхранена природна среда, богато културно-историческо наследство, богат културен
живот и съхранени традиции.

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 № 70
на Общинския съвет на община Първомай, прието на 28.05.2020 г. по протокол № 8
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 във връзка с чл. 19, чл. 20, чл. 26 и чл. 28 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, изм. и доп. с
Решение № 323 на Общински съвет град Първомай, прието на 31.05.2018 г. по
Протокол № 34 и последно изм. и доп. с Решение № 61 на Общински съвет Първомай,
прието на 30.04.2020 г. по протокол № 7), както следва:
§1. Създава се нов член 24а със следното съдържание:
„Чл. 24а. Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на
читалищата, намиращи се на територията на община Първомай, за частта от имотите,
използвана за техни собствени нужди и пряко свързана с дейността, за която са
регистрирани.“
§2. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя и добива следния вид:
“Чл.31. (1) За ползване на целодневни детски градини от деца, които не са в
задължителните подготвителни групи, както и за ползване на детски ясли, се заплаща
месечна такса в размер на 46.00 лева на месец.“
§3. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. Точка 6 се изменя и добива следния вид:

„6. за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ - 25.00 лв.;
2. Точка 7 се изменя и добива следния вид:
„7. за издаване на разрешение за поставяне на рекламно – информационни елементи
по чл. 57 от ЗУТ - 25.00 лв.;
§4. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова точка 29 към ал. 1 със следното съдържание:
“29. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние – 4.00 лв.;
2. Създава се нова точка 4а към ал. 4 със следното съдържание:
„4а. за издаване на удостоверение за липса на реституционни претенции - 10.00 лв.
§4а. В чл. 21 се прави следното изменение:
1. Алинея 2 се изменя и добива следния вид:
„Чл. 21 (2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5
на сто.“
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§5. Настоящата Наредба влиза в сила от датата на приемането й.
§6. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Първомай.
§7. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община
Първомай е приета с Решение № 70, взето с протокол № 8 от 28.05.2020 г.на Общински
съвет – Първомай.
Мотиви: Привеждане на нормативната база на община Първомай в съответствие със
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 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.
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 № 71
на Общинския съвет на община Първомай, прието на 28.05.2020 г. по протокол № 8
ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на безлихвен
заем от Централния бюджет на Република България
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, т. 5 чл. 13 и чл. 17, ал. 1
от Закона за общинския дълг, чл. 4, ал. 11 от Наредба за условията и реда за
провеждане на обсъждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат
финансирани чрез поемане на дългосрочен общински дълг от община Първомай,
приета с Решение № 44/31.03.2020 г., взето с Протокол № 6 от заседание на Общински
съвет – гр. Първомай, Общинският съвет на община Първомай
Р Е Ш И:
I. Община Първомай да поеме дългосрочен дълг под формата на безлихвен заем от
Централния бюджет на Република България по реда на чл. 103, ал. 1 от Закона за
публичните финанси, при следните основни параметри:
1. Валута на безлихвения заем – български лева.
2. Максимален размер на безлихвения заем – до 1 000 000 лв. /един милион лева/.
3. Вид на заема – дългосрочен безлихвен заем от Централния бюджет;
4. Цел на заема – финансиране на временния касов недостиг на средства по бюджета на
община Първомай за 2020 година.
5. Срок на погасяване на заема - до 31.12.2021 година.
6. Условия за погасяване на заема – с приходи от общинския бюджет и изравнителна
субсидия.
7. Начин на обезпечаване – без обезпечаване.
8. Лихви, такси и комисионни - без лихви, такси и комисионни.
II. Възлага и делегира права на Кмета на Община Първомай да подпише договора за
безлихвения заем, както и да извърши всички останали необходими правни и
фактически действия за изпълнение на решението по т.1.

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 № 72
на Общинския съвет на община Първомай, прието на 28.05.2020 г. по протокол № 8
ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на движими вещи - частна общинска
собственост, от Община Първомай на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД.
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 43,
ал. 5 и ал. 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество и чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Административно-процесуален кодекс,
Общинският съвет на Община Първомай
РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъдат прехвърлени безвъзмездно на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД,
следните движими вещи:
-

АВТОМОБИЛ, марка/модел: Ситроен „Джъмпер“, с рег. № М 2469 ВА, рама №
VF7YBBMVB11627053, двигател № 10TRJ20304720, цвят: бял/оранжев; брой
места 2+1, Свидетелство за регистрация № 003668696; с балансова стойност
7 846, 26 лв.

-

МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА:
1) ЕКГ „ФУКУДА“ комплект, с балансова стойност 630,00 лв.;
2) Транспортен вентилатор, с балансова стойност 169,08 лв. и сериен номер:
SL510 (E) 0901094;
3) Дефибрилатор „HEART STRAT XL“, с балансова стойност: 274,08 лв. и
сериен номер: US00570430.

2. Поддържането и ремонтът на описаните по-горе движими вещи да се извършва
от „МБАЛ-Първомай“ ЕООД, като необходимите средства да се предвиждат ежегодно
по бюджета му.
3. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл.60,
ал.1 и ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс (АПК). На основание чл.60, ал.5
от АПК настоящото разпореждане за предварително изпълнение, може да се обжалва
чрез кмета на Община Първомай пред АС Пловдив в тридневен срок от съобщаването
му.
4. Възлага на кмета на община Първомай да предприеме последващи действия за
безвъзмездното прехвърляне на описаните в т. 1 движими вещи.

Мотиви: Необходимостта от специализиран транспорт – оборудвана линейка се
налага и поради голямата натовареност на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД и това, че към
този момент, транспортният парк е морално остарял, амортизиран и неотговарящ на
съвременните изисквания. Целта е да се подобри и достъпа на нуждаещите се до
лечебното заведение.

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 № 73
на Общинския съвет на община Първомай, прието на 28.05.2020 г. по протокол № 8
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на помещение,
представляващо част от недвижим имот – публична общинска собственост на
Агенция за социално подпомагане, гр. София за административни нужди на
“Дирекция социално подпомагане” – Първомай.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закон за местното самоуправление и местна
администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общинският съвет на община Първомай
Р Е Ш И:
1. Предоставя безвъзмездно за управление на Агенция за социално
подпомагане, – гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.
”Триадица” № 2, с ЕИК 121015056, представлявано от Изпълнителния директор Румяна
Димитрова Петкова, за административни нужди на “Дирекция социално подпомагане”
– Първомай, за срок до 10 години, следните части от недвижим имот – публична
общинска собственост, а именно:
Помещение /стая/ с № 101 с площ от 12,00 кв. м., находяща се на първи етаж
секция Б /източно крило/ от триетажна масивна административна сграда, построена в
УПИ І – ОБНС, администрация, в кв. 89 по регулационния план на гр. Първомай, общ.
Първомай, обл. Пловдив, одобрен със заповед № РД-15-666/1994 г., при граници: УПИ
ІІІ – обслужващи дейности и търговия, улица, УПИ ІІ – озеленяване и от три страни
улици.
2. Всички консумативни разходи по използване на предоставеното помещение са
за сметка на ползвателя.
3. Упълномощава кмета на общината да сключи допълнително споразумение
/Анекс към договор № РД-13-317/17.12.2019 г. за управление на безвъзмездно
предоставеното помещение.

Мотиви: Настоящето решение се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
12, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и във връзка с искане
с вх. № 24-03-32/06.02.2020 г. от Директора на “Дирекция социално подпомагане” –
Първомай.

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

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ
Р Е Ш Е Н И Е № 74
на Общинския съвет на община Първомай, прието на 28.05.2020 г. по протокол № 8
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ I – 2520
кв. 155 по регулационния план на 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
РЕШИ:
I. Да се продаде на Ст. М. Б. ЕГН **********, следния общински недвижим
имот – частна общинска собственост:
Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 165 кв. м., предназначен за
жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ I – 2520 от кв. 155 по
регулационния план на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдивска, одобрен със
Заповед № РД-15-666/1994 г., при граници на имота: от две страни улици, УПИ II – 880
и УПИ III – 881. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1961/22.04.2020 г., вписан в
Службата по вписвания Първомай под № 73, том 2, дв. вх. № 419 от 23.04.2020 г.
II. Одобрява пазарна оценка размер на 3 128,40 лв. /три хиляди сто двадесет и
осем лева и четиридесет стотинки/ с вкл. ДДС, изготвена от независим оценител.
III. Цената на описания по т. I общински недвижим имот, в размер на 3 128,40
лв. /три хиляди сто двадесет и осем лева и четиридесет стотинки/ с вкл. ДДС се дължи
от Ст. М. Б., 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 с молба вх. № 94-00111/14.01.2020 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 – 20
Против – няма
Въздържали се – 1

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ
Р Е Ш Е Н И Е № 75
на Общинския съвет на община Първомай, прието на 28.05.2020 г. по протокол № 8
ОТНОСНО: Предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на
основание § 27, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи.
На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи (ЗСПЗЗ) и § 27, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ (ДВ бр.62/10.08.2010 г.), Общинският
съвет на община Първомай
РЕШИ:
1. Дава съгласие:
- 2,114 дка имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 030082 от
КВС /ид. № 56335.30.82 от КККР/, получен от имот № 030049, представляващ
пасище, мера, VІІІ категория;
- 3,409 дка имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 030058 от
КВС /ид. № 56335.30.58 от КККР/, получен от имот № 030053, представляващ нива,
VІІІ категория,
да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр. Първомай, обл. Пловдив,
за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на
наследници на Георги ***** Шопов.
Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 23518
от 27.04.1994 г. на ПК-гр. Първомай, по преписка № 23518/1992 г. на наследниците на
Георги ******* Шопов, относно признаване правото на възстановяване на собственост
върху земеделска земя в местности: ”Други местности“ /Драчовица/, в землище Буково.
Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия
момент в КВС на землище Буково са регистрирани като земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ на
Община Първомай, предадена на Община Първомай с протоколно решение от
24.07.2008 г.
Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал. 2, във вр. с ал. 1, т. 8
от ЗМСМА, чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
(ЗСПЗЗ) и § 27, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на ЗСПЗЗ (ДВ бр.62/10.08.2010 г.) и с оглед предоставяне на
имоти по чл. 19 от ЗСПЗЗ – общинска собственост, на собственици с постановени
решения за признато право на възстановяване в стари реални граници.

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

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

