ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ
Р Е Ш Е Н И Е № 76
на Общинския съвет на община Първомай, прието на 25.06.2020 г. по протокол № 9
ОТНОСНО: Участие на Община Първомай като партньор на Община Пловдив
при подготовка на ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ по програма „LIFE”, подпрограма
„Действия за климата”, Адаптация към изменението на климата, Приоритет 3 –
„Устойчиво управление на водите в предразположените към засушаване райони и
управление на крайбрежните ивици и наводнения”.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал. 2 и ал.
3 от Закона за водите, Общинският съвет на Община Първомай
РЕШИ:
1. Дава съгласие за участие на Община Първомай като партньор на Община
Пловдив при подготовка на ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ по програма „LIFE“, подпрограма
„Действия за климата“, Адаптация към изменението на климата.
2. Упълномощава Кмета на Община Първомай да извърши последващи действия
във връзка с участието на Общината като партньор на Община Пловдив при подготовка
на ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ по програма „LIFE“, подпрограма „Действия за климата“,
Адаптация към изменението на климата.
3. Дава съгласие Община Първомай да осигури съфинансиране в размер на 40%, в
качеството си на партньор по проекта;

4. Упълномощава Кмета на Община Първомай в случай, че необходимите за
финансиране средства в размер на 40 % от общински бюджет не могат да бъдат
осигурени от бюджета, да преговаря с други финансови институции по осигуряване на
съфинансиране.
Мотиви: Изразеното намерение на Община Първомай да участва като партньор в тази
програма, ще доведе до множество икономически и екологични ползи, едни от които
ще бъдат: подобряване на екосистемните услуги; опазване на човешкия живот и
общественото здраве при риск от бедствия - наводнения, засушаване, загуба на
биоразнообразие, общински площи и водни ресурси.

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 № 77
на Общинския съвет на община Първомай, прието на 25.06.2020 г. по протокол № 9
ОТНОСНО: Подготовка на проект за техническа помощ за предоставяне на

безвъзмездни средства за подпомагане на Община Първомай като партньор на
Община Пловдив, за подготовка на ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ и кандидатстване по
програма „LIFE“, подпрограма „Действия за климата“, Адаптация към
изменението на климата, Приоритет 3 - "Устойчиво управление на водите в
предразположените към засушаване райони и управление на крайбрежните ивици
и наводненията".
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет на
община Първомай
РЕШИ:
1. Дава съгласие за подготовка на проект за техническа помощ за предоставяне на
безвъзмездни средства за подпомагане на Община Първомай като партньор на Община
Пловдив за подготовка на ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ и кандидатстване по програма
„LIFE“, подпрограма „Действия за климата“, Адаптация към изменението на климата,
Приоритет 3 - "Устойчиво управление на водите в предразположените към засушаване
райони и управление на крайбрежните ивици и наводненията".
2. Възлага на Кмета на Община Първомай да създаде необходимата организация за
подготовка и кандидатстване на Общината като партньор с проект за техническа помощ
за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ и
кандидатстване по програма „LIFE“, подпрограма „Действия за климата“, Адаптация
към изменението на климата, Приоритет 3 - "Устойчиво управление на водите в
предразположените към засушаване райони и управление на крайбрежните ивици и
наводненията".
3. Възлага на Кмета на Община Първомай да осигури от бюджета на Общината до 2
% финансов принос от общите допустими разходи от бюджета на проекта за техническа
помощ или не повече от 1 000 лв.
4. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими правни и
фактически действия по т.1, т.2 и т. 3 от настоящото решение с цел участието на
Община Първомай като партньор на Община Пловдив по проект за техническа помощ
за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на община Пловдив за
подготовка на ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ и кандидатстване по програма „LIFE“,
подпрограма „Действия за климата“, Адаптация към изменението на климата,
Приоритет 3 - "Устойчиво управление на водите в предразположените към засушаване
райони и управление на крайбрежните ивици и наводненията".

Мотиви: С участието си като партньор на Община Пловдив за подготовката на
интегрирания проект и кандидатстване по програма „LIFE“ и с подготовката на проект
за техническа помощ, Община Първомай ще има възможност за безвъзмездно

получаване на средства по Проекта. С изработването на проектното предложение ще се
осъществят множество начални срещи, ръководни ангажименти, проектни проучвания,
работни срещи, събития, публикации и други допустими дейности, съгласно насоките
за кандидатстване за Техническа помощ при подготовка на интегрирани проекти по
програма LIFE 2020.

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 № 78
на Общинския съвет на община Първомай, прието на 25.06.2020 г. по протокол № 9
ОТНОСНО: Откриване на социална услуга в общността „Център за социална
рехабилитация и интеграция“ в гр.Първомай, като делегирана от държавата
дейност.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 във връзка с ал. 1, т.23 , чл. 17, ал.
1, т. 7от ЗМСМА, чл. 36в, ал.1, т.1, ал. 2 и ал.3, т.1 от Правилник за прилагане на
Закона за социално подпомагане и чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния
кодекс, Общинският съвет на община Първомай
Р Е Ш И:
1. Допълва с нова социална услуга Годишен план за развитие на социалните
услуги в община Първомай за 2021г. приет с Решение №54 от 30.04.2020г. на
Общински съвет на община Първомай , както:
 В колона 1 „№“ се запише – 8
 В колона 2 „Услуги, вид“ се запише– Център за социална рехабилитация и
интеграция
 В колона 3 „Целеви групи“ се запише - деца и лица с различни видове
увреждания, емоционално-поведенчески проблеми и девиантно поведение,
нарушения в развитието; деца и лица с различни форми на зависимост; деца и
лица жертви на различни форми на насилие и експлоатация; други.
 В колона 4„Териториален обхват“ се запише - Община Първомай
 В колона 5 „Капацитет“ се запише - 30 потребители
 В колона 6 „Съдържание – основни дейности, фокус на услугата“ се запишеУслугата ще включва терапевтични, консултативни и рехабилитационни
дейности, които ще се осъществяват от специалисти, които съдействат и
подкрепят потребителите и техните близки, посредством индивидуални и/или
групови занимания. Ще се предоставят система от социални, педагогически,
медицински, профилактични, образователни и психологически дейности,
насочени към възможно най-пълно възстановяване на потребителите за
социална самостоятелност и участие в живота на обществото в максимално
възможна степен. Също ще се осъществяват и терапевтични дейности
(логопедична терапия, арттерапия, занимателна терапия, игрова терапия,
трудотерапия, ерготерапия и др.), които целят комплексно въздействие върху
определени сфери на интервениране и имат индивидуална насоченост. Ще се
представят
социални
консултации,
специализирани
консултации,
психологическа подкрепа.
 В колона „Местополжение“ се запише – гр.Първомай
 В колона „Статус – налична/нова (година на стартиране)“ се запише – нова
2021г.

2. Дава съгласие за откриване от 01.04.2021 г. като делегирана от държавата
дейност,на нова социална услуга - Център за социална рехабилитация и интеграция в
гр.Първомай, предоставяна в общността с :
 Местоположение: сграда - общинска собственост, находяща се в гр. Първомай,
община Първомай, ул. „Гимназиална” №1
 Капацитет 30 места
 Персоналът ще е в съответствие с Методика за определяне числеността на
персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността.
3. Новата социална услуга - Център за социална рехабилитация и интеграция в гр.
Първомай да стартира своята работа от 01.04.2021г., като финансирането ще се
осигурява като делегирана от държавата дейност. Средствата за издръжка се определят
на базата на разработен и утвърден с ПМС стандарт.
4. Възлага на Кмета на община Първомай, след влизане в сила на настоящето
решение и неговото изпълнение в частта на т.1 и т.2 , да представи необходимите
документи съгласно чл. 36в, ал. 3 от ППЗСП на Директора на регионална дирекция
„Социално подпомагане“ Пловдив за изготвяне на предложение до Изпълнителния
директор на Агенцията за социално подпомагане за издаване на решение за откриване
на социална услуга, съгласно т.2
5. Допуска предварително изпълнение на решението от деня на приемането му.
Мотиви: Разкриването на нова социална услуга - Център за социална рехабилитация и
интеграция ще даде възможност да се отговори на преките нужди на населението и
възрастните хората в неравностойно положение от общината. Център от такъв тип ще
даде възможности на населението на община Първомай, за подобряване качеството на
живот чрез включване в комплексни рехабилитационни услуги, подкрепа на всеки
потребител за развитие на адаптивни, битови и социални умения и пълноценно
включване в общността, насърчаване на потребителите за развитие на личностните
качества и стимулиране на позитивно мислене и качествено общуване, постоянна и
качествена грижа на лица и деца и техните семейства.
МОТИВИ ПО ЧЛ. 60, АЛ. 2 ОТ АПК, ОТНОСНО ПРЕДВАРИТЕЛНО
ИЗПЪЛНЕНИЕ: На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допуска предварително
изпълнение поради следните причини: предвид настъпилата противоепидемична
обстановка в страната са налице особено важни обществени интереси, които засягат
цялостното развитие на социалната политика на територията на община Първомай,
както и с цел адекватно опазване здравето и социалните потребности на лицата от
целевата група. Следваща причина за допускане на предварително изпълнение е
необходимостта да се предприемат спешни и адекватни мерки по подготовката
свързана с реалното разкриването на посочената нова социална услуга – процедурно
време по подготовка на набор от документи и издаване на решение за откриване на
настоящата услуга от Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане,
подготовка на помещенията, набиране на персонал и др.

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 № 79
на Общинския съвет на община Първомай, прието на 25.06.2020 г. по протокол № 9
ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Първомай пред
Фонд „Социална закрила” с проектно предложение „Модернизация, чрез
закупуване на нови технически средства за деца и младежи, настанени в социални
услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца,
лишени от родителска грижа от I до XII клас.“
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 7 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.4, ал.3 и чл. 27, ал. 1, т.2 от
Закона за социално подпомагане, в изпълнение на Приоритет 1: Подобряване условията
и качеството на живот, Мярка 1.1. Подобряване качеството на живот, чрез развитие на
човешкия потенциал. Подмярка 1.1.1. Подобряване качеството на предлаганите
образователни услуги от Общинския план за развитие на община Първомай за периода
2014 – 2020 година, Общинският съвет на община Първомай
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Първомай да кандидатства с проектно предложение с
проектно предложение „Модернизация, чрез закупуване на нови технически средства
за деца и младежи, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от
резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас.“ пред
Фонд «Социална закрила» към Министъра на труда и социалната политика.
2. Възлага на кмета на Община Първомай да подготви и входира проектно
предложение, окомплектовано с изискуемите документи, съгласно правилата на Фонд
«Социална закрила», както и да осъществи всички дейности, необходими за правилното
и законосъобразно изпълнение на настоящето решение.
Мотиви: Настоящето решение се взема с цел да бъдат осигурени условия за
провеждане на дистанционно обучение на деца и младежи, настанени в социални
услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип, както и да бъде подобрена
жизнената среда и социалната инфраструктура за предоставяне на услуги в
съответствие с изискванията на действащата нормативна база. По този начин ще се
осигури непрекъснат образователен процес на децата и младежите, които учат и са
настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип.
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 № 80
на Общинския съвет на община Първомай, прието на 25.06.2020 г. по протокол № 9
ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от
недвижим имот в полза на Синдикат на българските учители /СБУ/ за
осъществяване на дейността на Общински координационен съвет на Синдикат на
българските учители в Община Първомай, обл. Пловдивска.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна
администрация, чл.46, ал.1 от Кодекса на труда, чл.39, ал.5 от Закона за общинската
собственост и чл.54, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет на община Първомай
РЕШИ:

1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 5
/пет/ години, върху част от общински недвижим имот, находящ се в гр.Първомай,
ул.”Братя Миладинови - юг” №50, а именно: Помещение /стая/ с № 309 с площ от 20,87
кв.м., находящо се на трети етаж секция Б /южно 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-15-666/1994г., при граници : УПИ ІІІ – обслужващи дейности и търговия,
улица, УПИ ІІ – озеленяване и от три страни улици, в полза на „Синдикат на
българските учители”, вписано в регистъра на юридическо лице с нестопанска цел с
Решение № 8 от 04.10.2017г. по фирмено дело № 17119/1993г. на Софийски градски
съд, представляван от председателя Янка Крумова Такева, за осъществяване на
дейността на Общински координационен съвет на Синдиката на българските учители в
община Първомай, област Пловдивска.
2. Консумативните разходи, свързани с текущото ползване на имота, включващи
ел.енергия, вода, и отопление да бъдат за сметка на Община Първомай.
3. Възлага на Кмета на община Първомай да сключи договор за учредяване на
безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години в полза на „Синдикат на
българските учители”, вписано в регистъра на юридическо лице с нестопанска цел в
България, за осъществяване на дейността на Общински координационен съвет на
Синдиката на българските учители в община Първомай, област Пловдивска, върху
гореописания имот по реда на чл.39, ал.6 от ЗОС.

Мотиви: Настоящото решение се приема във връзка с подадено заявление с Вх. № 4600-3/14.05.2020г. от Председателя на Общински координационен съвет на Синдиката на
българските учители гр.Първомай и с цел създаване на условия и съдействие на
синдикалната организация за осъществяване на дейността им.

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 № 81
на Общинския съвет на община Първомай, прието на 25.06.2020 г. по протокол № 9
ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на недвижими имоти - общинска
собственост, в собственост на държавата за изграждане на обект: Път ІІІ – 667
„Плодовитово-Асеновград” от км 6+470 до км 7+100 – изграждане на нов мост над
р.Марица и пътна варианта.
I. На основание 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 допълва
приетата с Решение № 19 от 30.01.2020 год. „Програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2020 година”, Раздел ІІІ,
нова буква Ж „ Имоти, които община Първомай има намерение да прехвърли чрез
дарение” с нови точки, а именно:
„т.1. Поземлен имот 59080.86.958 с площ 30 кв.м. (образуван от ПИ 59080.86.97,
/стар номер 000097/), гр.Първомай, обл.Пловдив, общ.Първомай, м. Адата Марица, вид
територия Земеделска, НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път, по КККР за
землище гр.Първомай;
2. Поземлен имот 59080.31.562 с площ 23 кв.м. (образуван от ПИ 59080.31.117
/стар номер 000052/), гр.Първомай, обл.Пловдив, общ.Първомай, м. Адата Марица, вид
територия: Земеделска, категория 3, НТП: Пасище, по КККР за землище гр.Първомай;
3. Поземлен имот 59080.31.564 с площ 662 кв.м. (образуван от ПИ 59080.31.107
/стар номер 000102/), гр.Първомай, обл.Пловдив, общ.Първомай, м. Дели юрт, вид
територия: Урбанизирана, НТП: Обществен селищен парк, градина, по КККР за
землище гр.Първомай;
4. Поземлен имот № 015410 с площ от 0,198, с НТП: отводнителен канал,
/образуван от имот № 015020/, местност „Илишика”, землище с.Градина,
общ.Първомай;
5. Поземлен имот № 015412 с площ от 0,720, с НТП: отводнителен канал,
/образуван от имот № 015272/, местност „Узунджа”, землище с.Градина,
общ.Първомай;
6. Поземлен имот № 015414 с площ от 0,471, с НТП: полски път, /образуван от
имот № 015269/, местност „Узунджа”, землище с.Градина, общ.Първомай;
7. Поземлен имот № 018016 с площ от 0,166, с НТП: полски път, /образуван от
имот № 018001/, местност „Дервенска одая”, землище с.Градина, общ.Първомай;”
II. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна
администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с

чл.3, ал.2 и ал.4, от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество и чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс,
Общинският съвет на община Първомай, обявява за частна общинска собственост
засегнатите имоти, находящи се в землищата на гр.Първомай и с.Градина,
общ.Първомай, обл.Пловдив, както следва:
1. Землище на гр.Първомай, ЕКАТТЕ 59080, общ.Първомай


Поземлен имот 59080.86.958 с площ 30 кв.м. (образуван от ПИ 59080.86.97, /стар
номер 000097/), гр.Първомай, обл.Пловдив, общ.Първомай, м. Адата Марица,
вид територия Земеделска, НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път, по
КККР за землище гр.Първомай;
 Поземлен имот 59080.31.562 с площ 23 кв.м. (образуван от ПИ 59080.31.117
/стар номер 000052/), гр.Първомай, обл.Пловдив, общ.Първомай, м. Адата
Марица, вид територия: Земеделска, категория 3, НТП: Пасище, по КККР за
землище гр.Първомай;
 Поземлен имот 59080.31.564 с площ 662 кв.м. (образуван от ПИ 59080.31.107
/стар номер 000102/), гр.Първомай, обл.Пловдив, общ.Първомай, м. Дели юрт,
вид територия: Урбанизирана, НТП: Обществен селищен парк, градина, по
КККР за землище гр.Първомай;
2. Землище на с.Градина, ЕКАТТЕ 17484, общ.Първомай



Поземлен имот № 015414 с площ от 0,471, с НТП: полски път, /образуван от
имот № 015269/, местност „Узунджа”, землище с.Градина, общ.Първомай;
Поземлен имот № 018016 с площ от 0,166, с НТП: полски път, /образуван от
имот № 018001/, местност „Дервенска одая”, землище с.Градина, общ.Първомай;

III. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.43, ал.1, чл.43б, изречение ”второ”
от Закона за държавната собственост, чл.34, ал.4, чл.35, ал.5 от Закона за общинската
собственост, чл.39, т.5, чл.46, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния
кодекс, Общинският съвет на община Първомай дава съгласие за безвъзмездно
прехвърляне чрез дарение на недвижими имоти – частна общинска собственост,
находящи се в землищата на с.Градина и гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, в
собственост на Агенция „Пътна инфраструктура”, в качеството й на друго ведомство на
бюджетна издръжка, в съответствие с одобрен ПУП – ПП, със Заповед № РД-02-15194/23.10.2019г. на МРРБ, за обект: „Път ІІІ – 667 „Плодовитово-Асеновград” от км
6+470 до км 7+100 – изграждане на нов мост над р.Марица и пътна вариант”, както
следва:
1. Землище на с.Градина, ЕКАТТЕ 17484, общ.Първомай



Поземлен имот № 015410 с площ от 0,198, с НТП: отводнителен канал,
/образуван от имот № 015020/, местност „Илишика”, землище с.Градина,
общ.Първомай;
Поземлен имот № 015412 с площ от 0,720, с НТП: отводнителен канал,
/образуван от имот № 015272/, местност „Узунджа”, землище с.Градина,
общ.Първомай;




Поземлен имот № 015414 с площ от 0,471, с НТП: полски път, /образуван от
имот № 015269/, местност „Узунджа”, землище с.Градина, общ.Първомай;
Поземлен имот № 018016 с площ от 0,166, с НТП: полски път, /образуван от
имот № 018001/, местност „Дервенска одая”, землище с.Градина, общ.Първомай;

2. Землище на гр.Първомай, ЕКАТТЕ 59080, общ.Първомай


Поземлен имот 59080.86.958 с площ 30 кв.м. (стар номер 000097), гр.Първомай,
обл.Пловдив, общ.Първомай, м. Адата Марица, вид територия Земеделска, НТП:
За селскостопански, горски, ведомствен път, по КККР за землище гр.Първомай;
 Поземлен имот 59080.31.562 с площ 23 кв.м. (стар номер 000052), гр.Първомай,
обл.Пловдив, общ.Първомай, м. Адата Марица, вид територия: Земеделска,
категория 3, НТП: Пасище, по КККР за землище гр.Първомай;
 Поземлен имот 59080.31.564 с площ 662 кв.м. (стар номер 000102), гр.Първомай,
обл.Пловдив, общ.Първомай, м. Дели юрт, вид територия: Урбанизирана, НТП:
Обществен селищен парк, градина, по КККР за землище гр.Първомай;
IV. Възлага на кмета на община Първомай, в изпълнение на настоящото
решение, да извърши всички нормативно определени действия по безвъзмездното
прехвърляне на имотите, посочени в т.III в полза на Агенция „Пътна инфраструктура”.
V. Допуска предварително изпълнение на решението от деня на приемането му.
Мотиви: Необходимостта от приемане на решението се налага във връзка с
изграждането на републикански обект: Път ІІІ – 667 „Плодовитово-Асеновград” от км
6+470 до км 7+100 – изграждане на нов мост над р.Марица и пътна вариант,
Мотиви по чл. 60, ал. 2 от АПК, относно предварително изпълнение: На основание
чл.60, ал.1 от АПК, допуска предварително изпълнение поради следните причини:
предвид изключителната важност на обекта за Община Първомай, представляващ част
от републикански път III-667 „Чирпан-Първомай-Асеновград”, който път е част от
републиканската пътна мрежа на България и представлява транспортна връзка между
населени места, разположени на територията на областите Стара Загора и Пловдив.
Следваща причина за допускане на предварително изпълнение е необходимостта от
процедурно време по подготовка на набор от документи за финализиране на
процедурата, както и от балансирано изразходване на бюджетните средства предвидени
за обекта.
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 № 82
на Общинския съвет на община Първомай, прието на 25.06.2020 г. по протокол № 9
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
РЕШИ:
1. Отпуска еднократна финансова помощ на:


В. А. Д., родена през **** г., от гр. П,, ул.********** в размер на 2 000 лв.
Заявление вх. № 53-0-116/19.06.2020 г.



Г. Т. Г., роден през **** г., от гр. П., ул. **********, в размер на 1 500 лв.
Заявление вх. № 53-0-118/23.06.2020 г.

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на приетото от
Общински съвет решение.

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

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

