ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ
Р Е Ш Е Н И Е № 134
на Общинския съвет на община Първомай, прието на 28.01.2021г. по протокол № 16
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общинския съвет на Община Първомай и
неговите комисии през второто полугодие на 2020 година.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация,Общинският съвет на община Първомай
РЕШИ:
Приема отчет за дейността на Общинския съвет на община Първомай и неговите
комисии през второто полугодие на 2020 година.

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

Общ брой общински съветници – 21
Присъствали: 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 № 135
на Общинския съвет на община Първомай, прието на 28.01.2021г. по протокол № 16
ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община
Първомай.
На основание чл. 21, ал. 1, т.7 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 6, ал. 1, б. „г” и „к”, чл.8, ал.6 и чл.9 и чл.9в 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
Закон за нормативните актове, чл. 75, чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 Административно
процесуалния кодекс във връзка с чл.283, ал.9, ал.10, т.1 и ал.11 от Закон за
предучилищното и училищно образование, чл.12, ал.2 и 14 от Закона за автомобилните
превози, чл.100 от Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
Общинският съвет на община Първомай
РЕШИ:
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 22.06.2016г. 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 31.05.2018г. по Протокол № 34, изм.
и доп. с Решение № 61 на Общински съвет Първомай, прието на 30.04.2020г. по
Протокол № 7, изм. и доп. с Решение № 70 на Общински съвет Първомай, прието на
28.05.2020г., изм. и доп. с Решение № 102 на Общински съвет Първомай, прието на
30.09.2020г. по Протокол № 12 и последно изм. и доп. с Решение № 126 на Общински
съвет Първомай, прието на 17.12.2020г. по Протокол № 15), както следва:
§1. В Глава втора „Местни такси”, РАЗДЕЛ III “Такси на детски ясли, детски
градини, детска млечна кухня, домове за социални грижи, лагери и други общински
социални услуги” в Чл.31. се правят следните изменения:
1. В Алинея 2 изразът „на децата в задължителните подготвителни групи” се
заменя с „на децата в задължително предучилищно образование ”;
2. В Алинея 4 в края на изречението „Не се заплаща такса” се добавят думите „по
ал.1”, с което то добива следния вид:
„Чл.31. (4) Не се заплаща такса по ал.1:”

3. В Алинея 5 в изречението „Таксата се заплаща в размер на 50 на сто от пълния
размер за” се допълват думите „по ал. 1”, с което то добива следния вид:
„Чл.31. (5) Таксата по ал.1 се заплаща в размер на 50 на сто от пълния размер за:”
§2. В Глава втора „Местни такси”, РАЗДЕЛ III “Такси на детски ясли, детски
градини, детска млечна кухня, домове за социални грижи, лагери и други общински
социални услуги” се създава нов член 31а, със следния текст:
„Чл.31 а. (1) Не се заплаща такса за дейностите по хранене на децата в
задължително предучилищно образование, осъществявано от общински детски градини
за:
1.Деца, на които поне един от родителите е със загубена или намалена
работоспособност от 71% до 100%, с решение на ТЕЛК /НЕЛК;
2.Деца на загинали родител/и при производствени аварии и природни бедствия,
деца на загинали в изпълнение на служебен дълг;
3.Деца със заболявания и увреждания по решение на ТЕЛК /НЕЛК;
4.Третото или следващото дете на многодетни родители, при условие, че две от
децата не са навършили пълнолетие, продължават да учат и посещават редовно учебни
занятия. В случаите, в които макар и навършило пълнолетие (чл.2 от Закона за лицата и
семейството), лицето продължава своето средно образование, поради което няма
възможност да работи, за да се издържа само, следва да се приеме за „дете” по смисъла на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги,
предоставяни от община Първомай;
5.Деца – сираци или деца с един родител;
6.Деца близнаци или две деца от едно семейство, посещаващи детска градина;
7.Деца на които един от родителите е студент – редовно обучение;
8.Деца на родители, които имат брутен средномесечен доход на член от
семейството за предходните 12 /дванадесет/ календарни месеца равен или по-нисък от
линията на бедност, определена с Постановление на Министерски съвет за съответната
година;
9.Деца, настанени в семейство на роднини или близки, както и за деца, настанени
за отглеждане в приемно семейство, съгласно Закона за закрила на детето;
(2) Критериите по ал.1 не се прилагат за деца в задължително предучилищно
образование, които са освободени от заплащане на такси за дейностите по хранене,
финансирани и отговарящи на критериите по проект BG05M2OP001-3.005-0004 “Активно
приобщаване в системата на училищното образование”, осъществяван с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” или
друг аналогичен проект.

(3) Необходими документи за освобождаване от такса:
1.копие на документ от ТЕЛК / НЕЛК- за случаите по чл.31а, ал.1, т.1;
2.копие от акт за смърт – за случаите по чл.31а, ал.1, т.2;
3.копие от експертно решение на ТЕЛК / НЕЛК- за случаите по чл.31а, ал.1, т.3;
4.копия от актове за раждане на всички деца и служебна бележка от училище - за
случаите по чл.31а, ал.1, т.4;
5.копие от акт за раждане и акт за смърт на единия (двамата) родители - за случаите по
чл.31а, ал.1, т.5 и т.6;
6.служебна бележка от ВУЗ - за случаите по чл.31а, ал.1, т.7;
7.удостоверение от компетентен орган и/или работодател за брутните месечни доходи на
член от семейството за последните дванадесет календарни месеца, предхождащи месеца,
в който се подава декларация – за случаите по чл. 31а, ал. 1, т. 8.
8.копие от заповедта на директора на Дирекция „Социално подпомагане” и копие от
договора, сключен с приемното семейство – за случаите по чл.31а, ал.1, т.9.
(4) За всяка една учебна година, документите по ал.3 се подават чрез Директора на
детската градина до Директора на поделение „Образование и култура” при ОбА
Първомай , в срок до 30 август.
(5) За текущата учебна година 2020-2021г., документите по ал.3 се подават чрез
Директора на детската градина до Директора на поделение „Образование и култура” при
ОбА Първомай, в срок до 10 февруари 2021г..
(6) Родителите или настойниците на децата в задължително предучилищно
образование към детските градини за периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г., заплащат
такса в размер на 30 лв. Таксата се заплаща в зависимост от броя присъствени дни през
месеца.
§3. В Глава втора „Местни такси”, РАЗДЕЛ VIII “Други местни такси,
определени със закон” в чл.48, ал.1 се създава нова точка 13а, със следния текст:
„13а. Такси за издаване на удостоверенията за регистрация на търговец,
извършващ на таксиметров превоз на пътници и за вписване на промени в издаденото
удостоверение, а именно:
а. Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз
на пътници - такса 100 лв.;
б. За отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за
регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници - такса 100 лв.

в. Включване в списъка на превозните средства към удостоверението за
регистрация на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство такса 10 лв.;
г. Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация - такса 10 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§4. По смисъла на чл. 31а, ал.6, разходите в размер на 12 лв., явяващи се разликата
между дължимата такса посочена в чл.31, ал.2 и таксата посочена в чл.31а, ал.6, са за
сметка на предоставяните средства от държавния бюджет съгласно Решение №
790/30.10.2020г. на Министерски съвет за приемане на стандарти на делегираните от
държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021г.
§5. Редът, начинът и изискванията, на които следва да отговарят таксиметровите
превозвачи, както и издаването на удостоверенията от кметовете на общини или от техни
оправомощени лица са подробно описани и заложени в Закона за автомобилните превози
– чл. 12, ал.2, ал.4 до ал.13.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§6.Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община
Първомай приета с Рeшение № 135 по Протокол № 16 от 28.01.2021г. на Общински съвет
– Първомай влиза в сила от датата на нейното разгласяване, чрез публикуване на
официалния сайт на Община Първомай.
§7. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Първомай.
Мотиви: Подобряване нивото на образователната система, чрез пълно обхващане на
всички деца в детските заведения на територията на община Първомай от най-ранна
възраст; осигуряване пълна и редовна посещаемост, равен достъп до качествено
образование, спрямо финансовите възможности на родителите и настойниците, облекчаване
финансовите тежести на младите семейства по отглеждането и възпитанието на техните
деца. Въвеждането на нови услуги и цени в съответствие с изменението на ЗАвтП и ново
въведеното задължение на кметовете по общини да издават удостоверенията за
регистрация на търговец, извършващ на таксиметров превоз на пътници и за вписване на
промени в издаденото удостоверение.

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 № 136
на Общинския съвет на община Първомай, прието на 28.01.2021г. по протокол № 16
ОТНОСНО: Приемане на списък на спортните обекти, собственост на Община
Първомай, по реда на чл. 104, ал. 1 от ЗФВС.
На основание чл. 21, ал.2 във връзка с ал.1, т.8 и т.23 от Закон за местното самоуправление
и местната администрация, чл.104, ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорта, във
връзка с чл.3, ал.1 от Наредба за управление и за учредяване на ограничени вещни права
върху спортни обекти – собственост на община Първомай, Общинският съвет на
Община Първомай
Р Е Ш И:
Приема Списък на спортните обекти, собственост на Община Първомай
/Приложение №1/, неразделна част към настоящето решение.

Мотиви: Настоящото решение се приема с цел създаване на организация, условия и
възможности за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и
спортно-туристическата дейност на територията на Община Първомай и на основание
чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.8 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, чл.104, ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорта, във връзка с
чл.3, ал.1 от Наредба за управление и за учредяване на ограничени вещни права върху
спортни обекти – собственост на община Първомай

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

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Приложение № 1

СПИСЪК НА СПОРТНИ ОБЕКТИ
СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
по реда на чл.3, ал.1 от Наредба за управление и за учредяване на ограничени вещни
права върху спортни обекти – собственост на община Първомай във връзка с чл. 104, ал.1
от Закона за физическото възпитание и спорта

1. Стадион гр. Първомай, представляващ поземлен имот с идентификатор 59080.31.158
с площ 33 237 кв. м в местността „АДАТА МАРИЦА”, НТП Стадион по
Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Първомай, заедно с изградените
в имота сгради и съоръжения, собственост на Община Първомай съгласно АПОС №
349/10.06.2017 год..
2. Стадион кв. Дебър на гр. Първомай, представляващ поземлен имот с идентификатор
59080.800.738 с площ 15 702 .кв. м в местността „ЗЕМЛИЩЕ КВ.ДЕБЪР” с НТП: За
други видове спорт по Кадастралната карта и кадастралните регистри заедно с
изградените в имота сгради и съоръжения, собственост на Община Първомай
съгласно АПОС № 352/10.07.2017 год..
3. Стадион кв. Любеново на гр. Първомай, представляващ поземлен имот с
идентификатор 59080.900.115 с площ 9 301 кв.м., НТП: Спортно игрище по
Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Първомай, заедно с изградените
в имота сгради и съоръжения, собственост на Община Първомай съгласно АПОС №
350/22.06.2017 год..
4. Спортна площадка в СУ „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Първомай, попадаща в УПИ
VІІ-училище от кв. 100 по по регулационния план на гр. Първомай, собственост на
Община Първомай съгласно АПОС № 106/29.09.1998 год..
5. Спортна площадка в ПГСС „Васил Левски” гр. Първомай, попадаща в УПИ СПТУ в
кв. 39 по регулационния план на кв. Любеново, гр. Първомай, собственост на
Община Първомай съгласно АПОС №293/30.09.2016 год..
6. Спортна площадка в НУ „Христо Ботев” гр. Първомай, попадаща в УПИ І-училище
от кв. 112 по по регулационния план на гр. Първомай, собственост на Община
Първомай съгласно АПОС № 158/05.11.1999 год..
7. Спортна площадка в ОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Първомай, попадаща в УПИ Іучилище от кв. 67 по по регулационния план на гр. Първомай, собственост на
Община Първомай съгласно АПОС № 154/25.10.1999 год..
8. Спортна площадка в ОУ „Георги Караславов” кв. Дебър, гр. Първомай, попадаща в
УПИ ХІІ-училище от кв. 44 по по регулационния план на кв. Дебър, гр. Първомай,
собственост на Община Първомай съгласно АПОС № 49/20.02.1998 год..

9. Спортна площадка, съставляваща в УПИ ІV - спорт от кв. 130 с площ от 2 060 кв.м.
по регулационния план на гр. Първомай, собственост на Община Първомай съгласно
АПОС № 54 от 09.07.2008 год..
10. Фитнес площадка, изградена в източната част на УПИ І –Парк в кв. 105А по
регулационния план на гр. Първомай, собственост на Община Първомай съгласно
АПОС № 80 от 24.06.1998 год..
11. Спортна площадка, попадаща в УПИ ІV – жилищно строителство от кв. 42 по
регулационния план на гр. Първомай, собственост на Община Първомай съгласно
АЧОС № 480 от 10.02.2003 год..
12. Спортна площадка, попадаща в северната част на УПИ ІІІ – озеленяване от кв.166 по
регулационния план на гр. Първомай, собственост на Община Първомай съгласно
АЧОС № 603 от 09.12.2003год..
13. Незастроен урегулиран имот с площ от 20 000 кв.м. отреден за спорт, съставляващ
УПИ ІІ - спортен терен квартал 18 по плана на село Бяла река, област Пловдив,
собственост на Община Първомай съгласно АПОС № 474/21.10.2019 г.
14. Стадион с. Градина, съставляващ поземлен имот с площ от 28,983 дка, НТП: Лека
атлетика футбол, имот № 007022 в местността “Юрта под село” по картата на
възстановената собственост за землището с. Градина, заедно с изградените в него
сграда и съоръжения, собственост на Община Първомай съгласно АПОС № 22 от
07.12.2005 г..
15. Волейболно игрище, попадащо в УПИ І – спортен терен в кв. 14 по регулационния
план на с. Искра, обл. Пловдив, заедно с изградената в него сграда, собственост на
община Първомай съгласно АПОС № 23 от 07.12.2005 год..
16. Футболно игрище в едно с построената в него сграда, попадащи в УПИ І –спортен
терен в кв. 3А по регулационния план на с. Караджалово, област Пловдив,
собственост на община Първомай съгласно АПОС № 3 от 24.06.1997 г. и АПОС №
137 от 12.03.2013 год..
17. Фитнес площадка, изградена в УПИ ХХ – Читалищен дом в кв. 40 по регулационния
план на с. Буково, област Пловдив, собственост на община Първомай съгласно
АПОС № 136 от 12.03.2013 год..
18. Спортна площадка, попадаща в УПИ І – спорт в кв. 52 А с площ от 2400 кв. м. по
плана на село Татарево, област Пловдив, собственост на община Първомай, съгласно
АПОС № 48 от 04.04.2008 год..
19. Незастроен поземлен имот № 288 с площ от 20 740 кв.м. отреден за спорт включен в
УПИ І – спортен терен в кв. 31 по плана на село Татарево, област Пловдив,
собственост на община Първомай съгласно АПОС 345 от 04.05.2017 год..

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ
Р Е Ш Е Н И Е № 137
на Общинския съвет на община Първомай, прието на 28.01.2021г. по протокол № 16
ОТНОСНО: Представяне на доклади и въпросници за самооценка на системите за
финансово управление и контрол в „МБАЛ-Първомай“ ЕООД и „Медицински
център І-Първомай“ ЕООД град Първомай.
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за финансовото управление и
контрол в публичния сектор, Общинският съвет на община Първомай
РЕШИ :
Приема за сведение доклад по чл.8, ал.1 от ЗФУКПС и попълнен въпросник за самооценка
на СФУК в „МБАЛ-Първомай“ ЕООД и „Медицински център І-Първомай“ ЕООД град
Първомай.
Мотиви: В изпълнение изискванията на чл.8 ал.1 от Закона за финансово управление и
контрол в публичния сектор.

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 № 138
на Общинския съвет на община Първомай, прието на 28.01.2021г. по протокол № 16
ОТНОСНО: Приемане на нов учредителен акт /дружествен договор/ на
“Медицински център І - Първомай” ЕООД и на нов учредителен акт /дружествен
договор/ на „Многопрофилна болница за активно лечение - Първомай” ЕООД.
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закон за местната администрация и местното
самоуправление, чл.147, ал.2 във връзка с чл.137, ал.1, т.1 и чл.115 от Търговския закон,
чл.13, ал.1, т.1, чл.16 и чл.17, т.3 и т.16 от Наредбата за реда на управление на общинското
имущество включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско
участие, Общинският съвет на община Първомай
РЕШИ:
1. Приема нов учредителен акт /дружествен договор/ на „Медицински център ІПървомай” ЕООД.
2. Приема нов учредителен акт /дружествен договор/ на „Многопрофилна болница
за активно лечение - Първомай” ЕООД.
3. Оправомощава управителя на дружествата да извърши всички необходими
действия по вписване / обявяване на приетите нови учредителни актове /дружествени
договори/ на „Медицински център І-Първомай” ЕООД и „Многопрофилна болница за
активно лечение - Първомай” ЕООД по партидите им в Търговския регистър и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.
Мотиви: Настоящото решение се приема, за да бъдат избегнати бъдещи проблеми от
административен и правен характер, както и откази за вписвания, промяна на
обстоятелства, обявявания на актове на дружествата по индивидуалните им партиди в
Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция
по вписванията.
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 № 139
на Общинския съвет на община Първомай, прието на 28.01.2021г. по протокол № 16
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Първомай с проектно предложение по
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет на
община Първомай
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Първомай с проектно предложение
по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020.
2. Упълномощава Кмета на Община Първомай да извърши последващи действия,
във връзка с подготовката и кандидатстването с проектно предложение, съгласно
Условията за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020 и сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с
Министерството на труда и социалната политика, в случай на одобрение на проектното
предложение.
Мотиви: Предоставянето на допълнителна финансова подкрепа във връзка с мерките по
превенция от заразяване с COVID-19 и предоставяне на патронажна услуга ще даде
възможност предоставянето на социалните услуги да продължи и в извънредната
обстановка, както и да отговори на актуалните нужди, свързани с превенция и
ограничаване на коронавируса и потребностите на уязвимите групи.

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 № 140
на Общинския съвет на община Първомай, прието на 28.01.2021г. по протокол № 16
ОТНОСНО: Възлагане на услугата „патронажна грижа“ по
BG05M9OP001-6.002-0002 „Патронажна грижа + в община Първомай“

проект

№

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.17, ал.1, т.1 и т.3 от
Закона за социалните услуги /ЗСУ/ във връзка с §1, т.2 и т.17 от ДР на ЗСУ, т. 4.1 от
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 по процедура
BG05M9OP001-6.002 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”, проект № BG05M9OP001-6.002-0002
„Патронажна грижа + в община Първомай, Общинският съвет на община Първомай
Р Е Ш И:
1.Упълномощава Кмета на община Първомай, считано от месец януари 2021г. да
възложи на общинско звено предоставянето на услугата „патронажна грижа“ в
изпълнение на проект № BG05M9OP001-6.002-0002 „Патронажна грижа + в община
Първомай“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
“ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014 -2020 и да предприеме последващите съгласно „Указания за
осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и
лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия режим по държавна помощ и за
съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес“
действия.
Мотиви: Възлагането на услугата от общ икономически интерес ще доразвие и надгради
съществуващите социални услуги в общината, ще доведе до успешна реализацията на
проект „Патронажна грижа + в община Първомай“ , както и ще се предостави на
допълнителна финансова подкрепа във връзка с мерките по превенция от заразяване с
COVID-19, ще се даде възможност предоставянето на социалните услуги да продължи и в
извънредната обстановка, както ще се отговори на актуалните нужди, свързани с
превенция и ограничаване на коронавируса и потребностите на уязвимите групи.
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 № 141
на Общинския съвет на община Първомай, прието на 28.01.2021г. по протокол № 16
ОТНОСНО: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно
– делегирана дейност
На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал.1, т.7
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.25, ал. 2 и чл. 93 от
Закона за социалните услуги и чл. 83 ал. и чл. 84 1 от Правилника за прилагане на Закона
за социалните услуги, Заповед РД012510/31.12.2020 г. на Агенция за социално
подпомагане за предварително одобрение за създаване на социална услуга, Общинският
съвет на община Първомай
Р Е Ш И:
1. Създава нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Община
Първомай като делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2021 г.
2. Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ да се администрира и
управлява от Дирекция „Общинска собственост, устройство на
територията, програми и проекти“ на общинска администрация Първомай.
3. Ръководителят на дирекцията по т.2 организира и изпълнява всички
дейности, свързани с прякото предоставяне на социалната услуга
„Асистентска подкрепа“ съгласно ЗСУ, ППЗСУ и заповедите на кмета на
общината.
4. Финансирането и броят на потребителите на социалната услуга по т. 1 се
определят съгласно ЗДБРБ за 2021 г., във връзка с РМС за приемане на
стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и
стойностни показатели и разчетните показатели на МФ за община
Първомай за 2021 г. – 342 710 лева за 86 броя субсидирани потребители.
5. Мястото, на което се предоставя социалната услуга е на територията на
община Първомай в зависимост от личните нужди на лицата, като не се
ограничава само до тяхната домашна среда.
6. Условията и реда за ползване на необходимата материална база,
обзавеждане и оборудване за предоставяне на услугата, вкл. нейното
управление и администриране се определят от кмета на общината.
7. Броят и длъжностите на служителите, които ще извършват дейността по
предоставяне на социалната услуга, включително нейното управление и
администриране се определят от кмета на общината.
8. Броят и длъжностите на служителите, които ще извършват дейността по
предоставяне на социалната услуга се определят от кмета на Община
Първомай в рамките на средствата, определени по реда на т. 4.
9. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши последващи действия
по изпълнение на Решението, включително да утвърди правилата,
процедурите и образците на документи във връзка с организирането и
изпълнението на дейностите, свързани с предоставянето на услугата
„Асистентска подкрепа“, считано от 01.01.2021 г.

Мотиви: Община Първомай работи активно за подобряване качеството на предоставяните
социални услуги за гражданите на общината. С приоритет са социалните услуги за хора с
увреждания (в т. ч. и деца) и самотно живеещи възрастни хора, с цел равноправното им
включване социалния живот и удовлетворение на техните потребности. През последните 5
години Общината натрупа опит в предоставянето на социални услуги в домашна среда.
Реализиран е успешно проектът BG05M9OP001-2.002-0026 "Интегрирана подкрепа в
семейна среда", финансиран по процедура Независим живот на ОП РЧР 2014-2020, по
който потребители на социалните услуги са били 165 лица от общината, обгрижвани от 5
социални асистенти, 22 лични асистенти и 14 домашни помощници. Същите лица в
последствие са продължили да получават услуги в домашна среда по ПМС №332 от
22.12.2017 г. и ПМС № 344 от 21.12.2018 г. След стартиране на Механизма за лична
помощ от месец септември 2019 г. голяма част от потребителите отпадат и не могат да
получават нужната им подкрепа, тъй като в него попадат само лица с увреждания с ТЕЛК
с 90 и над 90 % с чужда помощ. Голяма част потребителите на социалните услуги за
периода от месец януари 2020 г. до месец април 2020 г. остават без подкрепа, а малка част
от тях са включени в Националната програма грижи в домашна среда, която приключва в
края на календарната 2020 година. Всичко това налага на територията на Общината да
бъде разкрита нова социална услуга, която да подпомогне лицата с трайни увреждания
или лицата в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване.

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 № 142
на Общинския съвет на община Първомай, прието на 28.01.2021г. по протокол № 16
ОТНОСНО: Прекратяване правомощията на Ангел Атанасов Папазов, в качеството
му на представляващ Община Първомай във върховния колективен орган – Общо
събрание и в колективния орган - Управителен съвет на Сдружение с нестопанска
цел “Местна инициативна група – МИГ Първомай 2016” и промяна на
представляващия община Първомай в посочените органи на СНЦ “Местна
инициативна група – МИГ Първомай 2016”.
На основание чл. 21, ал.2 във връзка с ал.1, т.15 и т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.1, т.1 Наредба № 22 от 14.12.2015 г.
за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено
от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Общинският съвет
на община Първомай
Р Е Ш И:
1. Освобождава Ангел Атанасов Папазов, като представител на Община Първомай в
Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група – МИГ Първомай 2016”.
2. Изменя т.3 от Решение № 49 на Общински съвет - град Първомай, прието на
25.02.2016г. по Протокол № 5, както следва: Определя Николай Георгиев Митков – кмет
на Община Първомай за представител на община Първомай в СНЦ “Местна инициативна
група – МИГ Първомай 2016г.“
Мотиви: Настоящото решение е взето на основание чл. 21, ал.2 във връзка с ал.1, т.15 и
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.1, т.1
Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в
рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от
общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г..
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 № 143
на Общинския съвет на община Първомай, прието на 28.01.2021г. по протокол № 16
ОТНОСНО: Осигуряване на финансов ресурс под формата на еднократен временен
безлихвен заем в размер на 3,5% от стойността на проектното предложение,
необходимо за одобрение на проект на СНЦ “Местна инициативна група – МИГ
Първомай 2016” по Процедура BG06RDNP001-19.476 по подмярка 19.1 „Помощ за
подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 –
2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР), наричана по-нататък „Подмярка 19.1 в частта на малките
пилотни проекти“
Във връзка с участието на Община Първомай като представител на местната общност в
СНЦ “Местна инициативна група – МИГ Първомай 2016” и на основаниe чл.21, ал.2 във
връзка с ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл. 104, ал.1, т.5, чл.124, ал.2 и чл.126 от Закона за
публичните финанси, Общинският съвет на община Първомай
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие община Първомай да осигури финансов ресурс под формата на
еднократен временен безлихвен заем в размер на 3,5% от стойността на проектното
предложение, необходимо за одобрение на проект на Сдружение с нестопанска цел
“Местна инициативна група – МИГ Първомай 2016”, за кандидатстване с проект „Пилотен проект на МИГ Първомай 2016” за получаване на безвъзмездна финансова
помощ по Процедура BG06RDNP001-19.476 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни
дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.),
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР), наричана по-нататък „Подмярка 19.1 в частта на малките пилотни проекти“.
2. Възлага на Кмета на община Първомай да предприеме всички последващи
действия съгласно закона и настоящето решение.
Мотиви: Настоящото решение се приема, с цел кандидатстване на СНЦ “Местна
инициативна група – МИГ Първомай 2016” по посочената оперативна програма, като
същото представлява подкрепа на местната общност и сдружението. По този начин ще се
даде възможност за последващи кандидатствания на Сдружението за управление на
Стратегия за водене от общностите местно развитие, кандидатстване и разходване на
европейски средства от местната общност.

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