
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

    Р Е Ш Е Н И Е № 235 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 25.11.2021 г. по протокол № 27 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за 

Окръжен съд – Пловдив с мандат 2022г.–2026г., определяне на правила и създаване 

на комисия за нейното провеждане. 

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

администрация, чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт и чл.8, ал.1 от Наредба № 

7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет, Общинският съвет на 

община Първомай 

Р Е Ш И: 

1. Открива процедура за определяне на 5 /пет/ броя съдебни заседатели за Окръжен 

съд – Пловдив с мандат 2022 г. – 2026 г. 

2. Определя следните условия, ред и правила за нейното провеждане: 

        2.1. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, 

който: 

                 - е на възраст от 21 до 68 години; 

                 - има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на 

съда, за който кандидатства; 

                 - има завършено най-малко средно образование; 

                 - не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; 

                 - не страда от психически заболявания. 

        2.2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което: 

                 - е съдебен заседател в друг съд; 

                 - е общински съветник от съдебния район, за който е избран; 

                 - участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с 

политически цели; 

                - работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните 

работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния 

район, за който е избран. 

   2.3. Утвърждава образци на документи, както следва: 

    - заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение 1/; 

                - декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ /Приложение 2/; 

                    - декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ /Приложение 3/. 

   2.4. В срок от 14.12.2021 г. до 14.01.2022 г. /вкл./ кандидатите за съдебни 

заседатели подават в деловодството на Общински съвет Първомай - стая  № 205 в сградата 

на Община Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг“ № 50, всеки работен ден от 8.00 часа 

до 17.00 часа заявление /Приложение 1/, към което прилагат следните документи: 

                 - подробна автобиография, подписана от кандидата; 

                 - нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; 

                 - медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; 

                 - данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за 

препоръки; 

                - мотивационно писмо; 



                - писмено съгласие; 

                - декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ /Приложение 2/; 

                - документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на 

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 

сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 

16 юли 1973 г.  

                    - декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ /Приложение 3/. 

3. Избира комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели в 

състав: 

Председател:  1. Светозар Колев Славчев - общински съветник 

Членове:  2.Илия Тодоров Ганчев - общински съветник  

                  3.Мурат Ахмед Али - общински съветник 

                  4. Маргарита Банова Давчева - общински съветник 

                  5. Росица Тоскова Генова - общински съветник 

 

4. Възлага на комисията следните задачи: 

 

    4.1. Да извърши проверка на документите на кандидатите, подали заявления за 

съдебни заседатели и изготви списък на допуснатите кандидати. 

   4.2. Да установи обстоятелството по чл.67, ал.1, т.4 от Закона за съдебната власт. 

               4.3. Да публикува на интернет страницата на Община Първомай /раздел 

Общински съвет/, най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл.68а от Закона за 

съдебната власт, списъка на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните 

автобиографии, мотивационни писма и препоръки, и документи по чл.68, ал.3, т.9 от 

същия закон. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с 

квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности. 

              4.4. Да проведе, в свое открито заседание, изслушване на кандидатите, при 

спазване изискванията на чл.68а, ал.1-3 от Закона за съдебната власт и състави доклад за 

протичането му, както и протокол от изслушването, които да публикува на интернет 

страницата на Община Първомай /раздел Общински съвет/. 

              4.5. Да предостави на Общинския съвет в седемдневен срок преди гласуването 

протокола от изслушването и доклада от провеждането му. 

5. Общинският съвет в публично заседание с мнозинство, повече от половината от 

присъстващите членове определя кандидатите за съдебни заседатели, които предлага за 

избиране от Общото събрание на Апелативния съд-Пловдив. 

6. Откриването на процедурата за определяне на съдебни заседатели и правилата за 

нейното провеждане се обявяват на интернет страницата на Община Първомай /раздел 

Общински съвет/, в електронните медии и на информационното табло на входа на 

сградата на Общинска администрация Първомай. 

 

 

 



Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.1 и т.23 от ЗМСМА, 

във вр. с чл.68, ал.1 от ЗСВ, във вр. с чл.8, ал.1 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните 

заседатели на Висшия съдебен съвет и във вр. с писмо на Апелативен съд – Пловдив изх. 

№ 2156/10.11.2021 г. за откриване на процедура по избор на съдебни заседатели. 

 

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 № 236 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 25.11.2021 г. по протокол № 27 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Първомай пред Фонд „Социална закрила” с 

проектно предложение „Подновяване на кухненското оборудване на „Домашен 

социален патронаж” – гр. Първомай” и осигуряване на съфинансиране по проекта.  

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с ал. 1, т. 23 и чл.17, ал.1, т.7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.27, ал.1, т.6 и ал.4  от Закона за социалните 

услуги, Общинският съвет на община Първомай  

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Първомай с проектно предложение 

„Подновяване на кухненското оборудване на „Домашен социален патронаж” – гр. 

Първомай” пред Фонд «Социална закрила» към Министерство на труда и социалната 

политика. 

2. Поема ангажимент за осигуряване на необходимото съфинансиране в размер на 

12,2%  от общия бюджет на проектното предложение, за сметка на бюджета на Община 

Първомай. 

3. Възлага на кмета на Община Първомай осъществяването на всички дейности, 

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

       

Мотиви: С изпълнението на проекта „Подновяване на кухненското оборудване на 

„Домашен социален патронаж” – гр. Първомай” ще се обнови оборудването на ДСП 

Първомай. В момента част от кухненското оборудване е остаряло, амортизирано и 

енергоемко и е далеч от съвременните изисквания. Това от своя страна удължава работния 

процес и налага чести ремонти. Повредите нарушават режима на работа и навременното 

приготвяне на храната. С оглед обслужване на по-голям брой потребители, както и 

постигане на ефективност на разходите за електроенергия, е необходимо да бъде закупено 

ново обзавеждане и професионално оборудване с по-висок енергиен клас, отговарящо на 

българските и европейските стандарти. Това ще доведе до по-качествено приготвяне на 

храната и до по-малка консумация на електрическа енергия. 

 

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 № 237 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 25.11.2021 г. по протокол № 27 

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг на поземлени имоти - частна общинска 

собственост, по КККР на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив. 

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

местната администрация, чл.8, ал.1 и ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.6, 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. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост в Община Първомай през 2021 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които 

Община Първомай има намерение да продаде” с нови точки,  а именно: 

 - „т.31. Поземлен имот с идентификатор 59080.927.19 по КККР на гр.Първомай, 

община Първомай, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-758/22.10.2019 г. на 

Изп. директор на АГКК, местност „Тъпънджата”, с площ 1294 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория 

на земята: 3, номер по предходен план 927019, собственик: Община Първомай”; 

- „т.32. Поземлен имот с идентификатор 59080.900.514 по КККР на гр.Първомай, 

община Първомай, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-758/22.10.2019 г. на 

Изп. директор на АГКК, с площ 41 кв.м., трайно предназначение на територията: 

Земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0 

/нула/, номер по предходен план 900514, собственик: Община Първомай”; 

- „т.33 Поземлен имот с идентификатор 59080.900.515 /петдесет и девет хиляди 

и осемдесет, точка, деветстотин, точка, петстотин и петнадесет/, по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр.Първомай, община Първомай, област Пловдив, 

одобрени със Заповед № РД-18-758/22.10.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с 

площ 435 кв.м. /четиристотин тридесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория 

на земята: 0 /нула/, номер по предходен план 900515 /девет, нула, нула, пет, едно, пет/, 

собственик: Община Първомай”. 

 

IІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно 

наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи 

земеделски земи, както следва: 



1.1. Поземлен имот с идентификатор 59080.927.19 /петдесет и девет хиляди и 

осемдесет, точка, деветстотин двадесет и седем, точка, деветнадесет/, по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр.Първомай, община Първомай, област Пловдив, 

одобрени със Заповед № РД-18-758/22.10.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, 

местност „Тъпънджата”, с площ 1294 кв.м. /хиляда двеста деветдесет и четири квадратни 

метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване – 

нива, категория на земята: 3 /трета/, номер по предходен план 927019 /девет, две, седем, 

нула, едно, девет/, собственик: Община Първомай.  

За имота е съставен Акт за ЧОС 2213/25.10.2021г., вписан в Службата по вписвания 

Първомай под № 169, том 6 от 25.10.2021г., дв.вх.№ 1725. 

1.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 1 100 лв. (хиляда и сто лева) за описания 

по т.ІІ.1.1. общински имот, изготвена от независим оценител. 

1.3. Определя начална тръжна цена в размер 1 100 лв. (хиляда и сто лева). 

2.1. Поземлен имот с идентификатор 59080.900.514 /петдесет и девет хиляди и 

осемдесет, точка, деветстотин, точка, петстотин и четиринадесет/, по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр.Първомай, община Първомай, област Пловдив, 

одобрени със Заповед № РД-18-758/22.10.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с 

площ 41 кв.м. /четиридесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория 

на земята: 0 /нула/, номер по предходен план 900514 /девет, нула, нула, пет, едно, 

четири/, собственик: Община Първомай.  

За имота е съставен Акт за ЧОС 2214/27.10.2021г., вписан в Службата по вписвания 

Първомай под № 181, том 6 от 27.10.2021г., дв.вх.№ 1739. 

2.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 35 лв. (тридесет и пет лева). за описания 

по т.ІІ.2.1. общински имот, изготвена от независим оценител. 

2.3. Определя начална тръжна цена в размер 35 лв. (тридесет и пет лева). 

3.1 Поземлен имот с идентификатор 59080.900.515 /петдесет и девет хиляди и 

осемдесет, точка, деветстотин, точка, петстотин и петнадесет/, по кадастралната карта 

и кадастралните регистри на гр.Първомай, община Първомай, област Пловдив, одобрени 

със Заповед № РД-18-758/22.10.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 435 

кв.м. /четиристотин тридесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория 

на земята: 0 /нула/, номер по предходен план 900515 /девет, нула, нула, пет, едно, пет/, 

собственик: Община Първомай.  

За имота е съставен Акт за ЧОС 2215/27.10.2021г., вписан в Службата по вписвания 

Първомай под № 182, том 6 от 27.10.2021г., дв.вх.№ 1740. 



3.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 360 лв. (триста и шестдесет лева) за 

описания по т.ІІ.3.1. общински имот, изготвена от независим оценител. 

3.3. Определя начална тръжна цена в размер 360 лв. (триста и шестдесет лева). 

III. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по 

изпълнение на решението. 

 

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

ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от 

НРПУРОИ и с цел насърчаване и подкрепяне на земеделието в района. 

  

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 № 238 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 25.11.2021 г. по протокол № 27 

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху имот с идентификатор 

59080.801.248 от землището на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, между 

община Първомай и физически лица, чрез продажба на частта на общината. 

 

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

местната администрация, чл.8, ал.1 и ал.9, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.6, 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 : 

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост в Община Първомай през 2021 година” към Раздел ІІІ, т.Г. „Прекратяване 

на съсобственост върху имоти между общината, държавата, физически лица или 

юридически лица по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС - при постъпило заявление по 

съответния ред от съсобственика на имота” с нова точка, а именно: 

 - „т.1. 1756/5556 ид.ч. /хиляда седемстотин петдесет и шест от пет хиляди 

петстотин петдесет и шест идеални части/ от поземлен имот с идентификатор 

59080.801.248 /петдесет и девет хиляди и осемдесет, точка, осемстотин и едно, точка, 

двеста четиридесет и осем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

гр.Първомай, община Първомай, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-

758/22.10.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, местност „Землище кв.Дебър”, 

целият с площ 5556 кв.м. /пет хиляди петстотин петдесет и шест квадратни метра/, трайно 

предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория 

на земята: 4 /четвърта/, номер по предходен план 801248, собственици: Община 

Първомай и Йордан ………. Гривеков.”. 

IІ. Дава съгласие да се извърши прекратяване на съсобствеността между 

Община Първомай и наследниците на Йордан ………. Гривеков -  Петрана …….. 

Гривекова ЕГН …………, Станка ……………. Славчева ЕГН ……………. и Атанас 

………… Гривеков ЕГН …………., чрез продажба на частта на общината, а именно: 

1. 1756/5556 ид.ч. /хиляда седемстотин петдесет и шест от пет хиляди петстотин 

петдесет и шест идеални части/ от поземлен имот с идентификатор 59080.801.248 

/петдесет и девет хиляди и осемдесет, точка, осемстотин и едно, точка, двеста 

четиридесет и осем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Първомай, 



община Първомай, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-758/22.10.2019 г. на 

Изпълнителен директор на АГКК, местност „Землище кв.Дебър”, целият с площ 5556 

кв.м. /пет хиляди петстотин петдесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 4 

/четвърта/, номер по предходен план 801248 /осем, нула, едно, две, четири, осем/, 

собственици: Община Първомай и Йордан ……….. Гривеков. 

За общинската част от имота, представляваща 1756/5556 ид.ч., е съставен Акт за 

ЧОС 2210/12.10.2021г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 124, том 6 от 

14.10.2021г., дв.вх.№ 1656. 

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 1 490 лв. (хиляда четиристотин и 

деветдесет лева) за описаната част от имота по т.1., изготвена от независим. 

3. Определя начална тръжна цена в размер 1 490 лв. (хиляда четиристотин и 

деветдесет лева). 

III. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по 

изпълнение на решението. 

 

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

ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.6, чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, 

ал.1 от НРПУРОИ и с цел прекратяване на съсобствеността между Общината и физически 

лица, чрез продажба на частта 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 № 239 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 25.11.2021 г. по протокол № 27 

ОТНОСНО: Предложение за издигане на паметни плочи с барелефи на академик д-р 

Ташо Ташев и професор архитект Петър Ташев в градинката на улично уширение 

пред УПИ I- наркооп и културен дом, кв.45 по плана на село Дълбок извор. 

  

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

местната администрация и чл.13, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда и условията за именуване 

и преименуване на общински обекти и за изграждане, поставяне, преместване на 

паметници и други възпоменателни знаци на територията на община Първомай, приета с 

Решение № 180 взето с Протокол № 21 от редовно заседание на Общински съвет 

Първомай, проведено на 24.06.2021г., Общинският съвет на община Първомай  

        Р Е Ш И : 

 

1. Дава съгласие за поставянето на монументално-декоративни елементи, 

представляващи паметни плочи с барелефи на братя Ташеви, в зелената площ пред 

читалищна сграда, разположена в УПИ I, кв. №45 по плана на село Дълбок извор. 

 

2. Средствата за изграждането на композицията, върху които ще бъдат поставени 

двата барелефа, в размер на 6000 лв., ще бъдат за сметка на общината и заложени в 

Бюджет на община Първомай за 2022 г. 

 

3. Възлага на кмета на община Първомай да извърши всички необходими действия 

по изпълнение на взетите решения. 

 

Мотиви: Посочените лица имат изключителен принос в науката и здравеопазването, 

съгласно подробно изложените по-горе мотиви. 

 

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 № 240 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 25.11.2021 г. по протокол № 27 

 

ОТНОСНО: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет 

 

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

администрация, Общинският съвет на община Първомай  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Отпуска еднократна финансова помощ на: 

 

- Теодора …………… Чомакова, родена през 1994 г., от гр.Първомай, ул.“………“ 

№ ………., в размер на 1 000 лева. 

 

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

Общинския съвет решение.                                                      

 

 

 

 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 21 

Гласували:    За – 21 

  Против – няма 

  Въздържали се – няма 

 

 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

 
 


