
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 241 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 21.12.2021 г. по протокол № 28 

 

ОТНОСНО: Одобряване на Годишен отчет за изпълнение на действащите 

концесионни договори през 2020 година. 

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

местната администрация, във връзка с чл.40, ал.2, т.2 и ал.3, т.4 и чл.132, ал.2 от Закона за 

концесиите, Общинският съвет на Община Първомай  

     Р Е Ш И: 

 

Приема Годишен отчет за изпълнение на действащите концесионни договори през 

2020 година. 

 

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.40, ал.2, 

т.2 и ал.3, т.4 и чл.132, ал.2 от Закона за концесиите и в изпълнение на задължението на 

кмета на общината за изготвяне и внасяне за одобрение в общински съвет на годишен 

отчет относно изпълнението на сключените концесионни договори. 

 

 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 20 

Гласували:     За – 20 

  Против – няма 

  Въздържали се –няма 

 

 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

 

 

 

 



  
 

АДРЕС: УЛИЦА “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” –  ЮГ № 50 
ТЕЛ.:0336  / 62201,62139 ; ФАКС:0336 / 62872  

Е:mail obaparv@parvomai.bg 

 

 

           

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ  
 

по чл.40, ал.3, т.4 от ЗК за изпълнение на действащите концесионни договори в 

Община Първомай през 2020г. 

 

 

Съгласно чл.40, ал.3, т.3 и т.4 от Закона за концесиите, Кметът на общината 

извършва мониторинг и контрол на сключените от него концесионни договори, изготвя и 

внася за одобрение в общинския съвет годишен отчет относно изпълнението на сключените 

концесионни договори. Общински съвет на основание чл.40, ал.2, т.2 от ЗК одобрява 

годишния отчет на Кмета на общината, относно изпълнението на концесионните договори. 

В изпълнение на посоченото задължение и на основание чл.132, ал.2 от Закона за 

концесиите е изготвен настоящият отчет за изпълнението на действащите концесионни 

договори на община Първомай през 2020г.  

С моя заповед е назначена комисия, която да осъществява текущ контрол по 

изпълнението на концесионните договори, който включва контрол на изпълнението на 

условията на концесията и на задълженията на концесионера, предвидени в съответния 

концесионен договор. Комисията извършва своята работа в съответствие с разпоредбите на 

Закона за концесиите, Наредбата за мониторинг, управление и контрол на концесиите и 

действащите към момента договори. 

 През отчетния период Община Първомай има два действащи договора, а именно: 

 

1. Договор № 206/06.08.2003г. за предоставяне на концесия върху обект – публична 

общинска собственост, сключен между Община Първомай /концедент/ и ЕТ „Мис - Мария 

Славова”, с.Бяла река, общ.Първомай /концесионер/. 

Предмет на договора е: „Предоставяне на особено право на ползване /концесия/ върху 

част от имот публична общинска собственост, по чл.70, т.6 /отм./ от ЗОС, а именно: 120 

кв.м. за търговска дейност, от които 80 кв.м. застроена и 40 кв.м. незастроена площ от УПИ 

I – градина с ресторант и магазин в кв.18 по регулационния план на с. Бяла река, общ. 

Първомай, обл. Пловдив”, като съгласно Допълнително споразумение, подписано на 

01.07.2004г., предмета на договора се променя по следния начин: „Предоставяне на особено 

право на ползване /концесия/ върху част от имот публична общинска собственост, по чл.70, 

т.6 /отм./ от ЗОС, а именно: 120 кв.м. за търговска дейност, от които 110 кв.м. застроена и 

10 кв.м. незастроена площ от УПИ I – градина с ресторант и магазин в кв.18 по 

регулационния план на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив.” 

Концесионният договор е сключен за срок от 30 /тридесет/ години, считано от  

11.08.2003г. 

Съгласно подписания договор за концесия и представения комплексен план, за отчетния 

период, концесионерът има следните задължения: 

- да заплати на концедента гарантирано годишно концесионно възнаграждение в 

размер на 1 200 лв. без ДДС, платимо на две равни вноски. Годишното концесионно 

възнаграждение се индексира ежегодно към 31.03. на текущата година с 

инфлационния индекс за предходната календарна година, обявен от Националния 

статистически институт. 



- да осъществява дейност по поддръжка и благоустрояване на част от парка за целия 

срок на концесията; 

Индексираното годишното концесионно възнаграждение за отчетната 2020г., в размер 

на 2 594,32 лв. с вкл.ДДС, е заплатено напълно от концесионера в предвидените срокове.  

Въведените противоепидемични мерки на 13.03.2020г. в Република България и 

обявеното извънредно положение във връзка с разпространението на COVID-19, с които се 

наложеха ограничения върху част от бизнеса и по конкретно търговските обекти, 

представляващи ресторанти, кафе-аперитиви и др., доведоха до финансови загуби и 

съответно поставиха в тежко икономическо положение местния бизнес. В тази връзка в 

ОбА-Първомай е постъпило Заявление вх.№ 94-00-1630/17.08.2020г. от ЕТ „Мис - Мария 

Славова”, с което е изявено желание концесионерът да бъде освободен от заплащане на 

концесионна вноска, за времето на извънредното положение от 13.03.2020г. до 13.05.2020г., 

когато обектът е бил принудително затворен. Предвид на това е прието Решение № 

99/27.08.2020г. на Общинския съвет на Община Първомай, с което се дава съгласие за 

изменение на концесионен договор № 206/06.08.2003г. сключен между Община Първомай и 

ЕТ „Мис - Мария Славова”, като дължимата концесионна вноска за 2020г. бъде 

пропорционално намалена за периода на извънредното положение, тъй като дейността е 

преустановена в изпълнение на задължителните противоепидемични мерки.  

В изпълнение на решението е подписано допълнително споразумение, с което 

Концесионерът ЕТ „Мис – Мария Славова” се освобождава от заплащане на част от 

концесионната вноска, дължима за периода 11.02.2020г. до 10.08.2020г., със сума 

пропорционално намалена за периода на извънредното положение. 

Пропорционално намалената  сума от концесионната вноска, възлизаща на 432,38 лв., 

заплатена за срока на извънредното положение с Фактура № 00000369/10.08.2020г., е 

прихваната от следващото дължимо концесионно плащане, а именно: за периода 

11.08.2020г. до 10.02.2021г., за което е издадена Фактура № 0000037971/11.02.2021г. 

На основание т.2./г от раздел III „Права и задължения на концесионера” на 

Концесионния договор, концесионерът е застраховал обекта на концесия за своя сметка  и в 

полза на концедента, като са представени застрахователни полици от „Дженерали 

застраховане” АД, както следва:  

- № 0870190129003528 с период на застраховане от 03.08.2019г. до 02.08.2020г., на 

стойност 100 000 лв.; 

- № 0870200129003680 с период на застраховане от 03.08.2020г. до 02.08.2021г., на 

стойност 100 000 лв.,  

Концесионерът е представил годишен финансов отчет за 2020г., който не е заверен от 

регистриран одитор.   

На основание чл.132, ал.1 от Закона за концесиите на 30.09.2021г., информацията за 

изпълнение на концесионния договор за 2020г. e прикачена  на електронния сайт на НКР, 

поддържан от Министерски съвет, чрез Дирекция „Икономическа и социална политика”. 

 

2. Договор № РД-13-159/19.05.2017г. за предоставяне на концесия за добив на 

минерална вода от сондаж № 9, находище „Драгойново”, попадащ в поземлен имот № 

064119 с площ 2.393 дка, находящ се в местността „Бърчината”, землище с.Драгойново, 

ЕКАТТЕ 23385, общ.Първомай, обл.Пловдив”. 

Предмет на договора е: Предоставяне особено право на ползване - концесия за добив на 

минералната вода от находище на минерална вода - публична общинска собственост, в село 

Драгойново, община Първомай, област Пловдив – сондаж № 9 и вътрешния пояс на 

санитарно-охранителната му зона.  Концесионерът придобива право на добив и право на 

ползване върху обекта на концесията при общ годишен експлоатационен ресурс в обем от 

87 907 куб.м./годишно при експлоатационен дебит 2,79 л/секунда.  

Обект на концесията е минералната вода от находище на минерална вода публична 

общинска собственост - „Драгойново” с.Драгойново, община Първомай, област Пловдив, 

включително принадлежностите Сондаж № 9 - публична общинска собственост и земята в 

пояс I от неговата санитарно-охранителна зона.  В обема на предоставяното по договора 



концесионно право се включва и ползването на поземлен имот № 064119 с площ от 2,393 

дка., с начин на трайно ползване: „Минерална вода”, в местността „Бърчината” по картата 

на възстановената собственост за землището на с.Драгойново с ЕКАТТЕ 23385, 

общ.Първомай, в който попада водовземно съоръжение – Сондаж № 9 и санитарно-

охранителната зона – Пояс първи, както и изградената в имота масивна сграда със застроена 

площ 4.95 кв.м., в която се намира  водовземното съоръжение – „Сондаж № 9” от находище 

„Драгойново”, с. Драгойново, общ.Първомай.  

Концесионният договор е сключен за срок от 35 /тридесет и пет/ години, считано от  

19.05.2017г. 

Съгласно подписания договор за концесия и представената Инвестиционна програма 

/ИП/, концесионерът има следните задължения: 

- срещу правото на добив на минералната вода Концесионерът дължи годишно 

концесионно плащане, определено върху фактически използваното количество минерална 

вода, при единична цена 2,00 лв. (два лева) без ДДС за 1 кубичен метър добита минерална 

вода. Годишното концесионно плащане се разпределя на четири равни вноски, платими до 

изтичане на последния ден на съответното тримесечие, за което се дължи концесионното 

плащане;  

- да изпълни Инвестиционната програма, представляваща неразделна част към Договор 

за концесия. Дейностите, които следва да бъдат реализирани съгласно представената 

инвестиционна програма са разделени на два етапа, а именно: първи етап с краен срок на 

реализация 31.12.2017г. и втори етап с краен срок на реализация 31.12.2019г.; 

- гаранция за изпълнение на задълженията, свързани с опазването от изтощаване и 

замърсяване на минералната вода и земните недра, равняваща се на 2% върху дължимото за 

съответния тримесечен срок концесионно плащане. 

Дължимите плащания, произтичащи от договореното концесионно възнаграждение за 

2020г., са внесени в пълен размер и в съответния срок и възлизат общо на 1 327,98 лв. с 

ДДС. Дължимата гаранция, свързана с опазване от изтощаване и замърсяване на 

минералната вода и земните недра, представляваща 2% от дължимото концесионно 

плащане за съответното тримесечие, възлиза общо за цялата 2020г. на 26,56 лв. и същата  е 

внесена в пълен размер. 

На основание чл.9, т.18 от раздел V „Основни права и задължения по концесията” на 

Концесионния договор, концесионерът е застраховал обекта на концесия за своя сметка  и в 

полза на концедента, като са представени застрахователни полици „Защитено имущество” 

от „Армеец” АД, както следва: ЗП № 0000838664 с период на застраховане от 23.06.2019г 

до 22.06.2020г., на стойност 82 698 лв. и ЗП № 0000901475 с период на застраховане от 

23.06.2020г до 22.06.2021г., на стойност 82 698 лв. 

На основание чл.10, ал.2 от Концесионния договор, концесионерът „Вода Драгойна” 

ООД е представил гаранции за обезпечаване на годишното концесионно плащане, а именно 

Банкова гаранция /Промяна №1 за срок до 18.06.2020г./ и /Промяна №2 за срок до 

31.12.2020г./ от „Уникредит Булбанк” АД, обезпечаващи размера на годишното 

концесионно плащане по сключения Договор за предоставяне на концесия за добив на 

минерална вода. Представените Банкови гаранции /Промяна №1 и Промяна №2/ са 

неразделна част от банкова гаранция от 15.06.2018г. 

През 2020г. са извършени проверки на място и документални относно изпълнението на 

задълженията на концесионера, произтичащи от сключения концесионен договор. При 

извършените проверки е констатирано, следното: 

1. Концесионерът „Вода Драгойна” не е представил доказателства, както и писмени 

отчети относно изпълнението на задълженията за година II – III, обхващаща периода 

01.2018г. – 12.2019г., за дейностите от т.30 до т.48 вкл. по Инвестиционна програма /ИП/ - 

Приложение 2. След многократно изпращане на напомнителни писма, провеждане на срещи 

и уточняващи разговори и даден подходящ срок за изпълнение на Инвестиционна програма 

/ИП/, в Община Първомай са представени документи от концесионера „Вода Драгойна” 

ООД с Вх.№53-00-512/10.12.2019г. за одобряване и издаване на разрешение за строеж, 

инвестиционен проект, придружен от Доклад за предварителна оценка за съответствие, 



съгласно чл.142, ал.2 от ЗУТ. Във връзка с това е издадено Разрешение за строеж № 

88/11.12.2019г. за обект: „Разширение на предприятие за бутилирани на тиха минерална 

вода”, влязло в сила на 30.12.2019г. За допълване на издаденото Разрешение за строеж, 

концесионерът със Заявление с Вх. № 53-00-539/16.11.2020г. е входирал технически 

инвестиционен проект, придружен от Доклад за оценка за съответствие на проекта. 

Техническата проектна документация е одобрена на 17.11.2020г.  

До края на отчетната 2020г. дейностите описани от т.30 до т.48, заложени в 

Инвестиционна програма /ИП/ - Приложение 2, обхващащи периода 01.2018г. – 12.2019г. не 

са изпълнени.  

2. Във връзка с въведеното извънредно положение на 13.03.2020г. и в изпълнение на 

Заповед РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, дружеството е 

преустановило напълно бутилирането на минерална вода от 13.03.2020г. до 14.05.2020г. За 

изброените действия е депозирано уведомление на 23.04.2020г. до РЗИ гр.Пловдив. 

Дружеството счита, че са налице форсмажорни обстоятелства отнасящи се до изпълнение 

на задълженията по концесионния договор. 

След отмяната на извънредното положение и въвеждане на епидемиологичната 

обстановка в страната, дружеството до края на отчетната 2020г. не възстановява работния 

процес. 

Концесионерът не е представил аналитично счетоводно отчитане за предоставяните 

услуги и за другите стопански дейности, включени в предмета на договора за 2020г. 

Концесионерът е представил годишен финансов отчет за 2020г., който не е заверен от 

регистриран одитор в съответствие с изискванията на чл.129, ал.2 от ЗК.   

На основание чл.132, ал.1 от Закона за концесиите на 30.09.2021г., информацията за 

изпълнение на концесионния договор за 2020г. e прикачена на електронния сайт на НКР, 

поддържан от Министерски съвет, чрез Дирекция „Икономическа и социална политика”. 

 

 

 

 

Изготвили: 

Мариана Янева 

Началник отдел ОСТЗГ 

 

Гинка Попова 

Главен експерт „Земеделие” 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 242 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 21.12.2021 г. по протокол № 28 

 

ОТНОСНО: Приемане  на План - сметка за  приходите  и необходимите  разходи на 

Община Първомай за дейностите по управление на отпадъците за 2022 година. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 66 от ЗМДТ, чл. 17, ал. 1 и чл.18, 

ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Първомай, Общинският съвет на община Първомай  

Р Е Ш И: 

1. Приема и  одобрява План - сметка за приходите и необходимите разходи на 

Община Първомай за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 2022 г., съгласно приложение 

№1 и приложение №2. 

2. Задължава Кмета на община Първомай да включи в бюджета на Общината 

за 2022година  по прихода и разхода определените в План-сметката средства. 

 

Мотиви: Изпълнение на изискванията на ЗМДТ. 

 

 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 20 

Гласували:     За – 11 

  Против – няма 

  Въздържали се – 9 

 

 

 ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

 

 

 

 



Приложение № 1

Сметосъбиране и 

сметоизвозване

Поддържане и 

експлоатация на 

депо

Чистота на 

териториите за 

обществено 

ползване

Общо разходи лева

1. Първомай 1242971 463652 376134 403185 1242971

2. Брягово 40043 26510 13533 40043

3. Буково 6513 4412 2101 6513

4. Бяла река 25450 14987 10463 25450

5. Виница 10361 5701 4660 10361

6. Воден 8693 4663 4030 8693

7. Градина 128603 58986 48479 21138 128603

8. Добри дол 3012 1852 1160 3012

9. Драгойново 17998 10855 7143 17998

10. Дълбок извор 73231 33047 26264 13920 73231

11. Езерово 14854 8089 6765 14854

12. Искра 69133 32031 24600 12502 69133

13. Караджалово 42482 18461 14020 10001 42482

14. Крушево 19869 11279 8590 19869

15. Поройна 4094 2415 1679 4094

16. Православен 15719 8677 7042 15719

17. Татарево 25733 8181 7136 10416 25733

1748759 713798 563799 471162 1748759

План - сметка за приходите и необходимите разходи на Община Първомай за дейностите по управление на отпадъците за 

2022 г. 

№ Населено място Приходи

Разходи



  
 

АДРЕС: УЛИЦА “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” –  ЮГ № 50 

ТЕЛ.:0336  / 62201,62139 ; ФАКС:0336 / 62872  

E-mail: obaparv@parvomai.bg 
https://www.parvomai.bg 

 

О Б Щ И Н С К А  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
О Б Щ И Н А  П Ъ Р В О М А Й  

                                                                                                                                                                     Приложение № 2 

 

         Решение за приемане на план-сметка за 2022 година на Община Първомай 

 

На основание чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), такса за битови 

отпадъци за 2022 г. се определя в съответствие с необходимите разходи за осигуряване на 

услугите по събиране и извозване на битовите отпадъци, обезвреждането им в депа или други 

съоръжения, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.   

Размерът на таксата за  битови отпадъци се състои от три компонента, включващи стойността 

на всяка услуга поотделно  и отговаря на разходите по предложената план-сметка за 

съответните дейности по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения 

на битовите отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 

План-сметката за 2022 година е разработена на база досегашната основа, определена в 

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

предоставяни от Община Първомай.  

Очакваните постъпленията от ТБО за 2022 година са в размер на 1 748 759 лв . 

Изчислени са при  непроменен размер на промилите, определен  с Решение №9  и приет с 

Протокол №3  на 19.12.2019 г. от Общински съвет- Първомай  и актуализираните отчетни и 

данъчни стойности на недвижимите имоти. Въз основа на отчетни данни от настоящата 

година и предвидените промени на минималната работна заплата  за 2022 г. са заложени 

промени в сумата за дейността по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци до 

депо. 

Предвидени са увеличенията  на отчисленията по реда на чл. 64 от ЗУО, които за 2022 г. 

са определени в  размер на 95 лева/тон, съгласно Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и 

начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 

депониране на отпадъци, издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 111 

от 27.12.2013 г., изм. и доп., бр. 7 от 20.01.2017 г. , изм. и доп. ДВ бр. 26 от 22.03.2020г. по чл. 

20, ал. 1, т. 1, б. „к”. Натрупаните средства ще се разходват според разпоредбите на чл. 24 от 

Наредба № 7 от 19.12.2013 г. , което ще подпомогне материалната осигуреност на дейност 

„Чистота” по реализирането на услугите, без да се отделят допълнителни средства за това. 

          Очакваните постъпления ще бъдат разпределени за покриване на разходите по услугите 

сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо и чистота на терито-

риите за обществено ползване и по населени места, както е посочено в Приложение № 1. 

         За формиране  на таксата за битови отпадъци според ползвана услуга се използват: 

   1. За  физически лица(ФЛ) - пропорционално  на данъчните оценки на имотите; 

   2. За нежилищни имоти на юридическите лица(ЮЛ)  , неподали декларации по чл.19, ал.2, 

т.3 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община 

Първомай - пропорционално върху по-високата между  данъчната оценка и отчетната  

стойност  

   3. За нежилищни имоти на юридически лица, подали декларации по чл.19, ал.1 от 

Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община 

Първомай за ползване на брой и видове съдове – на база декларирани и определени брой и 

вид съдове и периодичността на извозване на съответния съд ,както следва: 

3.1. Еднократно събиране и извозване  на отпадъци със специализирана техника и 

обработката им в депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им  : 

 за 1 брой контейнер от тип “Бобър” с вместимост 1.1 куб. м. –  104,92лв. 

 за 1 брой контейнер от тип “Кука” с вместимост 0.24 куб. м. –  22,89 лв 

             При:    - разход  за събран битов отпадък 1 куб.м. – 95,38   лв; 

                         - разход за събран битов отпадък 1 тон. –   112.21  лв. 
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3.2. целогодишно събиране и извозване  на отпадъци със специализирана техника и 

обработката им в депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им  с 

периодичност на извозването два пъти месечно: 

 за 1 брой контейнер от тип “Бобър” с вместимост 1.1 куб. м. –  1194.50 лв. 

 за 1 брой контейнер от тип “Кука” с вместимост 0.24 куб. м. –    261.00 лв. 

3.3. целогодишно събиране и извозване на отпадъци със специализирана техника и 

обработката им в депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им  с 

периодичност на извозването един път седмично: 

 за 1 брой контейнер от тип “Бобър” с вместимост 1.1 куб. м.–  2389,00 лв. 

  за 1 брой контейнер от тип “Кука” с вместимост 0.24 куб. м. –  522,00 лв. 

3.4. Лицата, които заплащат такса за битови отпадъци на база количеството на битовите 

отпадъци заплащат и такса за поддържане чистота на териториите за обществено ползване, 

съобразно определения промил за населеното място, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка или отчетната стойност на имота.  

    Размерът на промила за определяне на  ТБО по населени места остава непроменен за 2022г.  

и е съответен на размера, определен с Решение №9, взето с Протокол №3 от 19.12.2019 г. на 

Общински съвет- Първомай, а именно: 

 

I. За град Първомай, включително кв.Дебър и кв. Любеново: 

 

 

Данъчнозадължени лица 

Сметосъбиране 

и 

сметоизвозване  

Поддържане и 

експлоатация 

на депо 

Чистота на 

териториите 

за обществено 

ползване 

Всичко 

ФЛ-(жилищни и нежилищни)  и 

 ЮЛ (жилищни ) 

2.7 0/00   2.6 0/00   2,2 0/00    7,5    0/00 

Юридически лица–   

нежилищни имоти 

5,3 0/00 4,10/00 3,9 0/00  13,3 0/00 

 

         II. За село Градина:   

 

 

Данъчнозадължени лица 

Сметосъбиране 

и 

сметоизвозване  

Поддържане и 

експлоатация 

на депо 

Чистота на 

териториите 

за обществено 

ползване 

Всичко 

ФЛ-(жилищни и нежилищни)  и   

ЮЛ (жилищни ) 

2.25 0/00  2.5 0/00 0.5 0/00   5.25 0/00 

Юридически лица– нежилищни 

имоти 

6.4 0/00 2.2 0/00 1 0/00     9.6 0/00 

 

        III. За село Дълбок извор: 

 

 

Данъчнозадължени лица 

Сметосъбиране

и 

сметоизвозване  

Поддържане и 

експлоатация 

на депо 

Чистота на 

териториите 

за обществено 

ползване 

Всичко 

ФЛ-(жилищни и нежилищни)  и  

 ЮЛ (жилищни ) 

2.6 0/00 2.80/00 1 0/00     6.4 0/00 

Юридически лица– нежилищни 

имоти 

8.8 0/00 5.2 0/00 1.2 0/00    15.2 0/00 

 

         IV. За село Искра : 

 

 

Данъчнозадължени лица 

Сметосъбиране 

и 

сметоизвозване  

Поддържане и 

експлоатация 

на депо 

Чистота на 

териториите 

за обществено 

ползване 

Всичко 

ФЛ-(жилищни и нежилищни)  и  

ЮЛ (жилищни ) 

5.25 0/00 3.0 0/00 0.3 0/00 
  8.55 0/00 

Юридически лица – нежилищни 

имоти 

4 0/00 4 0/00 0.8 0/00   8.8 0/00 



 

 

V. За село Караджалово: 

 

 

Данъчнозадължени лица 

Сметосъбиране 

и 

сметоизвозване  

Поддържане и 

експлоатация 

на депо 

Чистота на 

териториите 

за обществено 

ползване 

Всичко 

ФЛ-(жилищни и нежилищни)  и  

 ЮЛ (жилищни ) 

1.9  0/00 1.2  0/00 0.50  0/00   3.6 0/00 

Юридически лица – нежилищни 

имоти 

5.8 0/00 2.1  0/00 1 0/00   8.9 0/00 

 

 

VI. За село Татарево: 

 

 

Данъчнозадължени лица 

 

Сметосъбиране 

и 

сметоизвозване  

Поддържане и 

експлоатация 

на депо 

Чистота на 

териториите 

за обществено 

ползване 

Всичко 

ФЛ-(жилищни и нежилищ-ни)  и  

ЮЛ (жилищни ) 

4.0  0/00 2.3 0/00 1.0  0/00    7.3 0/00 

Юридически лица – нежилищни 

имоти 

2.7  0/00 1.2  0/00 1 0/00    4.9 0/00 

 

 

VII. За село Брягово: 

 

Данъчнозадължени лица 

Сметосъбиране  и 

сметоизвозване  

Поддържане и 

експлоатация на депо 

Всичко 

ФЛ-(жилищни и нежилищни)  и  

ЮЛ (жилищни ) 

   9.73 0/00          4.17  0/00  13.9  0/00 

Юридически лица – нежилищни 

имоти 

4.8  0/00 1.7  0/00    6.5  0/00 

 

 

VIII. За село Поройна: 

Данъчнозадължени лица 

 

Сметосъбиране и 

сметоизвозване  

Поддържане и 

експлоатация на депо 

Всичко 

ФЛ-(жилищни и нежилищни)  и   

ЮЛ (жилищни ) 

3.5 0/00 3.1 0/00    6.6 0/00 

Юридически лица – нежилищни 

имоти 

9.4 0/00 3.8 0/00  13.2 0/00 

 

 

IX. За село Буково: 

Данъчнозадължени лица 

 

Сметосъбиране  и 

сметоизвозване  

Поддържане и 

експлоатация на депо 

Всичко 

ФЛ-(жилищни и нежилищни)  и  

ЮЛ (жилищни ) 

4.20  0/00 2.50  0/00    6.7 0/00 

Юридически лица– нежилищни 

имоти 

7.00 0/00 2.85 0/00   9.85 0/00 

 

 

X. За село Православен: 

Данъчнозадължени лица 

 

Сметосъбиране  и 

сметоизвозване  

Поддържане и 

експлоатация на депо 

Всичко 

ФЛ-(жилищни и нежилищни)  и  

ЮЛ (жилищни ) 

5.0  0/00 4.8 0/00   9.8 0/00 

Юридически лица – нежилищни 

имоти 

7.7  0/00 4.25 0/00 11.95 0/00 



 

 

 

XI. За село Драгойново: 

Данъчнозадължени лица 

 

Сметосъбиране и 

сметоизвозване  

Поддържане и 

експлоатация на депо 

Всичко 

ФЛ-(жилищни и нежилищни)  и 

 ЮЛ (жилищни ) 

4.2 0/00 3.0 0/00 7.2 0/00 

Юридически лица – нежилищни 

имоти 

6.2 0/00            2.8 0/00 9.0 0/00 

 

 

XII. За село Крушево: 

Данъчнозадължени лица 

 

Сметосъбиране и 

сметоизвозване  

Поддържане и 

експлоатация на депо 

Всичко 

ФЛ-(жилищни и нежилищни)  и 

 ЮЛ (жилищни ) 

    3.0  0/00             3.6  0/00 6.6 0/00 

Юридически лица – нежилищни 

имоти 

6.8 0/00    3.0 0/00 9.8 0/00 

 

 

XIII. За село Виница: 

Данъчнозадължени лица 

 

Сметосъбиране и 

сметоизвозване  

Поддържане и 

експлоатация на депо 

Всичко 

ФЛ-(жилищни и нежилищни)  и 

 ЮЛ (жилищни ) 

3.2 0/00   2.0 0/00 5.2 0/00 

Юридически лица – нежилищни 

имоти 

6.5  0/00  3.5  0/00 10 0/00 

 

 

XIV.За село Добри дол: 

Данъчнозадължени лица 

 

Сметосъбиране и  

сметоизвозване  

Поддържане и 

експлоатация на депо 

Всичко 

ФЛ-(жилищни и нежилищни)  и 

 ЮЛ (жилищни ) 

2.1 0/00 0.9 0/00 3.0 0/00 

Юридически лица – нежилищни 

имоти 

3.6 0/00 2.45 0/00 6.05 0/00 

 

 

XV. За село Бяла река: 

Данъчнозадължени лица 

 

Сметосъбиране и 

сметоизвозване  

Поддържане и 

експлоатация на депо 

Всичко 

ФЛ-(жилищни и нежилищни)  и  

ЮЛ (жилищни ) 

4.5 0/00 3.6 0/00 8.1 0/00 

Юридически лица– нежилищни 

имоти 

4.7 0/00 2.3 0/00 7.0 0/00 

 

 

XVI. За село Езерово: 

Данъчнозадължени лица 

 

Сметосъбиране и 

сметоизвозване  

Поддържане и 

експлоатация на депо 

Всичко 

ФЛ-(жилищни и нежилищни)  и  

ЮЛ (жилищни ) 

3.8  0/00 1.4  0/00 5.2 0/00 

Юридически лица – нежилищни 

имоти 

6   0/00 2.6  0/00 8.6 0/00 

 

 

 



 

 

XVII. За село Воден: 

Данъчнозадължени лица Сметосъбиране и 

сметоизвозване  

Поддържане и 

експлоатация на депо 

Всичко 

ФЛ-(жилищни и нежилищни)  и  

ЮЛ (жилищни ) 

6.0  0/00 2.0  0/00   8.0     0/00 

Юридически лица – нежилищни 

имоти 

8.2  0/00 4,5  0/00 12.7 0/00 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 243 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 21.12.2021 г. по протокол № 28 

 

ОТНОСНО: Изменение на бюджета на Община Първомай за 2021 година. 

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал.2 от Закона за публичните финанси 

и чл. 41, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна 

прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на община Първомай, Общинският съвет на община Първомай  

Р Е Ш И: 

 

1. Изменя Решение № 146 от 25.02.2021 година на Общински съвет  Първомай, 

изменено с Решение № 181 от 24.06.2021 година на Общински съвет Първомай, изменено 

с Решение № 221 от 28.10.2021 година на Общински съвет Първомай, както следва: 

 

1.1.  Запазва общата стойност по прихода на бюджета на община Първомай за 

2021г.  

 

1.2.  Запазва общата стойност по разхода на бюджета на община Първомай за 

2021г. съгласно Приложение № 2; 

 

1.3.  Преразпределя целевата субсидия за капиталови разходи за 2021г. чрез 

вътрешни компенсирани промени между отделните обекти, като запазва общата стойност 

на инвестиционната програма за 2021г. съгласно Приложение № 3. 

        

Мотиви: Настоящото решение се приема предвид настъпили изменения в предвидените 

обекти от инвестиционната програма за 2021г., заложени в бюджета. Ето защо се налага 

извършване на вътрешно компенсирани промени в рамките на приетия от Общински съвет 

бюджет за текущата година. С приемането на промените ще се постигне максимално 

усвояване на целевата субсидия за капиталови разходи, отпусната за бюджетната 2021г.  

 

 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 20 

Гласували:     За – 13 

  Против – няма 

  Въздържали се – 7 

 

 ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



Приложение № 2

Параграф/Дейност Било Става Актуализация наименование

52-06 / 603 МД 20000 23325 3 325 Изграждане на дъждовна канализация с. Воден

51-00 / 606 МД 89541 89536 -5 Основен ремонт тротоари ул. "Орфей" гр. Първомай

51-00 / 606 МД
131240 131238 -2

Основен ремонт ул. "Димитър Благоев" (от ул. "Орфей" до ул. "Ст. Стамболов") гр. 

Първомай

51-00 / 606 МД 47000 46998 -2 Основен ремонт тротоарни настилки ул. "Княз Борис" гр. Първомай

51-00 / 606 МД
149998 149991 -7

Основен ремонт ул. "Стара планина" (от ул. "Княз Борис" до ул. "Ст. Стамболов") гр. 

Първомай

51-00 / 606 МД 10000 9994 -6 Основен ремонт на моста между ул. "5-та" и ул. "12-та" с. Православен

51-00 / 619 МД 26479 26441 -38 Основен ремонт тротоарни настилки в парк с. Бяла река

52-06 / 619 МД 19992 16727 -3 265 Ограда на детска площадка в градски парк гр. Първомай

Всичко: 0

РАЗХОДИ

Актуализация м. Декември 2021 г.



№ 

по НАИМЕНОВАНИЕ параграф дейност

 ред било става било става било става било става

А. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2801922 5367459 5367459 0 876400 876400 50352 50352 4440707 4440707

Общи държавни служби  01 2918 11410 11410 0 0 0 0 0 11410 11410

1 Домейн - сървър за ОбА Първомай 52-01 122 1968 1968 1968 0 1968 1968

2 Двигател за служебен автомобил Шкода РВ8823СР 51-00 122 0 1920 1920 0 1920 1920

3 Основен ремонт покрива на кметство с. Брягово 51-00 122 0 3500 3500 0 3500 3500

4 Лиценз за антивирусна програма за нуждите на ОбА Първомай 53-01 122 0 4022 4022 0 4022 4022

5 Компютърна конфигурация за отдел "ФСБЧР" 52-01 122 950 0 0 0 0 0

Отбрана и сигурност 02 0 1464000 1464000 0 0 0 0 0 1464000 1464000

1

Аварийно-възстановителни работи по реконструкцията на ул. "К. Фотинов", кв. 

Любеново, гр. Първомай (1 464 000 лв. отпуснати по ПМС № 207/29.06.2021г.) 51-00 283 0 1464000 1464000 0 1464000 1464000

Образование 03 561055 980658 980658 0 38501 38501 9155 9155 933002 933002

1

Основен ремонт и реконструкция на ЦДГ "Първи юни" за две групи в с. Виница 

(520 000 лв. отпуснати по ПМС № 360/10.12.2020г.) (ДГ Марица, втори адрес с. 

Виница) 51-00 311 520000 520000 520000 0 520000 520000

2 Основен ремонт сграден фонд ДГ с. Крушево 51-00 311 4500 0 0 0 0

3 Климатик ДГ с. Градина 52-03 311 1400 1400 1400 0 1400 1400

4

Изграждане вътрешен санитарен възел ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" 

с.Караджалово 51-00 322 6026 6026 6026 0 6026 6026

5 Основен ремонт сграден фонд ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" с.Караджалово 51-00 322 6000 6007 6007 0 6007 6007

6 Изграждане вътрешен санитарен възел ОУ "Васил Априлов" с. Виница 51-00 322 3129 3129 3129 0 3129 3129

7

Прекратяване на съсобственост в-у имоти м-у Община Първомай и физически 

лица, находящи се по плана на с. Кутела, общ. Смолян (бивш пионерски лагер) 54-00 333 0 0 0 0 0 0

8

Основни ремонтни дейности ОУ "Отец Паисий" с. Искра - основна сграда и 

физкултурен салон (Отпуснати средства от ПМС 262 / 29.07.2021г. - 237 858 лв) 51-00 322 0 243858 243858 0 6000 6000 237858 237858

9

Основни ремонтни дейности ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" с. Караджалово 

(Отпуснати средства от ПМС 262 / 29.07.2021г. - 173 744 лв) 51-00 322 0 174824 174824 0 1080 1080 173744 173744

10 Основен ремонт покрив на учебна работилница - халета ПГСС гр. Първомай 51-00 326 20000 25414 25414 0 25414 25414

Здравеопазване 04 6000 5586 5586 0 0 0 0 0 5586 5586

1

Основен ремонт на здравна служба - смяна на дограма и ремонт на покрив с. 

Буково 51-00 469 6000 5586 5586 0 0 0 5586 5586

Социални дейности 05 20000 24300 24300 0 0 0 0 0 24300 24300

1 Автомобили за дейност "Домашен социален патронаж" - 2 бр. 52-04 524 20000 24300 24300 0 24300 24300

БКС  06 2107949 2586625 2586625 0 802519 802519 41197 41197 1742909 1742909

1 Основен ремонт отводнителни канали с.Градина 51-00 603 4502 4502 4502 0 0 4502 4502

2

Ремонтни работи по възстановяване функцията на съоръжения от ПСОВ (300 

000 лв. отпуснати по ПМС № 360/10.12.2020г.) 51-00 603 300000 323760 323760 0 323760 323760

3

Реконструкция на уличен водопровод ул. "Стефан Стамболов" гр. Първомай (1 

442 557 лв. отпуснати по ПМС № 348/18.12.2019г.  + 15 739 лв. финансирани с 

ЦС за КР за 2020г.) 51-00 603 730727 730727 730727 0 10639 10639 720088 720088

4 Реконструкция на дъждовна канализация с. Езерово 51-00 603 15000 33000 33000 0 33000 33000

5 ППР за ВиК ул. "Преспа" гр. Първомай (Ромска махала) 52-06 603 3000 2800 2800 0 2800 2800

6 Проект за собствен водоизточник с. Искра 52-06 603 10000 10000 10000 0 0 10000 10000

7 Изграждане на дъждовна канализация с. Воден 52-06 603 20000 20000 23325 3325 20000 23325

Приложение № 3

 И Н В Е С Т И Ц И О Н Н А   П Р О Г Р А М А 

 И ТЕКУЩИ РЕМОНТИ

2021  ГОДИНА

Актуализация м. Декември 2021

Начален 

план

Уточнен план
Актуализа-

ция 

м.12.2021г.

Целева субсидия за 2021 Целева субсидия от 2020 Бюджет



8 Придобиване на автовишка 52-04 604 30000 30000 30000 0 30000 30000

9 Основен ремонт тротоари ул. "Орфей" гр. Първомай 51-00 606 90000 89541 89536 -5 89541 89536

10

Основен ремонт ул. "Димитър Благоев" (от ул. "Орфей" до ул. "Ст. Стамболов") 

гр. Първомай 51-00 606 110000 131240 131238 -2 131240 131238

11 Основен ремонт ул. "2-ра" с. Воден 51-00 606 8869 8869 8869 0 8869 8869

12

Основен ремонт улица в промишлена зона ОТ 329 - 321 (200 000 лв. отпуснати 

по ПМС № 360/10.12.2020г.) 51-00 606 200000 216314 216314 0 15301 15301 201013 201013

13 Основен ремонт улична мрежа с. Виница 51-00 606 15000 0 0 0 0

14 Бетониране улица в "Срещна махала" с. Езерово 51-00 606 29901 29900 29900 0 9119 9119 20781 20781

15 Реконструкция ж.п. подлез - стар 51-00 606 9777 9777 9777 0 9777 9777

16

Основен ремонт на улица О.Т.  422 - О.Т.431   (м-у ул. "Ст. Стамболов" и ул. 

"Рожен") гр. Първомай 51-00 606 35000 32338 32338 0 32338 32338

17

Основен ремонт тротоарни настилки ул. "Бр. Миладинови - Юг" О.Т. 305-306 - 

О.Т. 307 гр. Първомай 51-00 606 25000 25720 25720 0 25720 25720

18 Основен ремонт тротоарни настилки ул. "Княз Борис" гр. Първомай 51-00 606 14847 47000 46998 -2 47000 46998

19

Основен ремонт ул. "Стара планина" (от ул. "Княз Борис" до ул. "Ст. 

Стамболов") гр. Първомай 51-00 606 160000 149998 149991 -7 149998 149991

20

Основен ремонт ул. "Малина" (участък м-у ул. "Сливница" и ул. "Малина") гр. 

Първомай 51-00 606 83000 116000 116000 0 95189 95189 20811 20811

21 Основен ремонт улична мрежа с. Градина - ул. "Христо Ботев" 51-00 606 35000 27100 27100 0 26000 26000 1100 1100

22 Основен ремонт тротоарна настилка до детска градина "Пролет", кв. Дебър 51-00 606 30000 28752 28752 0 28752 28752

23 Основен ремонт на основите на моста - централен площад с. Искра 51-00 606 5000 5000 5000 0 0 0 5000 5000

24 Основен ремонт на моста между ул. "5-та" и ул. "12-та" с. Православен 51-00 606 10000 10000 9994 -6 10000 9994 0

25 Видеонаблюдение с. Караджалово 52-03 606 1500 1500 1500 0 1500 1500

26 Видеонаблюдение с. Татарево 52-03 606 2000 2000 2000 0 2000 2000

27 Направа на паркинг за 6 бр. МПС на празно общинско място с. Дълбок извор 52-06 606 3000 3000 3000 0 3000 3000

28 Основен ремонт шадраван гр. Първомай 51-00 619 10000 0 0 0 0

29 Основен ремонт тротоарни настилки в парк с. Бяла река 51-00 619 25000 26479 26441 -38 26479 26441

30 Ограда на детска площадка в градски парк гр. Първомай 52-06 619 20000 19992 16727 -3265 19992 16727

31 Детска площадка УПИ I-озеленяване, кв. 76а (зад гарата) 52-06 619 20000 16619 16619 0 16619 16619

32 Кът за отдих с детска площадка гр. Първомай УПИ I, кв.118 52-06 619 1562 1562 1562 0 1562 1562

33

Изработване проект за общ устройствен план вкл. Екологична оценка и оценка 

за съвместимост 53-09 619 35264 35264 35264 0 35264 35264

34

Технически проект "Реконструкция на ул."Малина" О.Т.343-А-О.Т.342-О.Т.341-

О.Т.506 и ул. "Ал. Стамболийски" О.Т.477-О.Т.469-О.Т.468-О.Т.432 и 

реконструкция на уличен водопровод" 51-00 603 0 15000 15000 0 3000 3000 12000 12000

35 Детска площадка УПИ I-озеленяване, кв. 32а (зад "Белала") 52-06 619 0 10000 10000 0 10000 10000

36 Косачка за нуждите на кметство с.Искра 52-05 622 0 1388 1388 0 1388 1388

37 Придобиване на микробус за дейност "Чистота" 52-04 623 15000 15000 15000 0 15000 15000

38

Придобиване на специализирана техника за дейност "Чистота" (с 

възстановените средства от отчисления и обезпечения по чл.60 и чл.64 от ЗУО) 52-04 623 0 356483 356483 0 356483 356483

Почивно дело,спорт, култура и религиозни дейности  -  07 74500 265380 265380 0 15380 15380 0 0 250000 250000

1 Основен ремонт трибуни стадион гр. Първомай 51-00 714 25000 0 0 0 0 0

2

Основен ремонт на читалището с. Дълбок извор (Отпуснати средства от ПМС 

232 / 15.07.2021г. - 250 000 лв) 51-00 738 35000 254000 254000 0 4000 4000 250000 250000

3 Ограждане на гробищен парк с. Брягово 52-06 745 3500 0 0 0 0 0 0 0

4 Ограда на гробищния парк с. Драгойново 52-06 745 3000 3204 3204 0 3204 3204

5 Благоустрояване на гробищен парк с. Крушево 52-06 745 3000 3231 3231 0 3231 3231

6 Ограда на гробищен парк, кв. Любеново 52-06 745 5000 4945 4945 0 4945 4945

Пътища и други дейности по икономиката  -  08 29500 29500 29500 0 20000 20000 0 0 9500 9500

1 Изграждане на 2 автобусни спирки с. Градина 52-19 849 3000 3000 3000 0 3000 3000

2 Зеленчуков пазар - Проект + първи етап ремонт гр. Първомай 52-06 866 20000 20000 20000 0 20000 20000

3 Придобиване на имоти по плана на с. Дълбок извор, общ. Първомай 54-00 898 5500 5030 5030 0 5030 5030

4

Придобиване на част от имоти чрез отчуждаване в с. Поройна, общ. Първомай 

(за осигуряване на достъп до имоти) 54-00 898 1000 1000 1000 0 1000 1000



5

Придобиване на реално обособена част от УПИ II - пасмантерийна фабрика с 

площ от 64,75 кв.м., с. Брягово 54-00 898 0 470 470 0 470 470

Б. ТЕКУЩИ РЕМОНТИ 142070 134293 134293 0 0 0 0 0 134293 134293

Общи държавни служби  01 18000 11677 11677 0 0 0 0 0 11677 11677

1 Текущ ремонт сграда ОбА Първомай 10-30 122 5000 0 0 0 0 0

2 Текущ ремонт сграда кметство с. Караджалово 10-30 122 5000 0 0 0 0

3 Текущ ремонт ограда кметство с. Крушево 10-30 122 1000 4000 4000 0 4000 4000

4 Текущ ремонт на административната сграда на кметството с. Поройна 10-30 122 5000 5000 5000 0 5000 5000

5

Текущ ремонт ограда на УПИ I- Кметство, читалище и здравна служба в кв. № 7, 

с. Добри дол 10-30 122 2000 2677 2677 0 2677 2677

Образование 03 55070 48022 48022 0 0 0 0 0 48022 48022

1 Текущ ремонт сграден фонд ДГ с. Градина 10-30 311 4000 4000 4000 0 4000 4000

2 Текущ ремонт сграден фонд ДГ с. Искра 10-30 311 770 770 770 0 770 770

3 Текущ ремонт сграден фонд ДГ "Марица" гр. Първомай 10-30 311 3000 3407 3407 0 3407 3407

4 Текущ ремонт сграден фонд ДГ с. Дълбок извор 10-30 311 3300 4603 4603 0 4603 4603

5 Текущ ремонт сграден фонд ДГ "Пролет" кв. Дебър 10-30 311 1000 1259 1259 0 1259 1259

6 Текущ ремонт на таваните на СУ "Асен Златаров" гр. Първомай 10-30 322 15000 15216 15216 0 15216 15216

7 Текущ ремонт сграден фонд ОУ " Св.св. Кирил и Методий" гр. Първомай 10-30 322 6000 6756 6756 0 6756 6756

8 Текущ ремонт сграден фонд ОУ " Св.св. Кирил и Методий" с. Дълбок извор 10-30 322 10000 0 0 0 0

9 Текущ ремонт сграден фонд ОУ "Отец Паисий" с. Искра 10-30 322 12000 12011 12011 0 12011 12011

Здравеопазване 04 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Текущ ремонт на здравна служба кв. Дебър 10-30 469 2000 0 0 0 0 0

Поддържане на уличната мрежа 06 33500 49579 49579 0 0 0 0 0 49579 49579

1 Текущ ремонт на водоем "Попова чешма" с. Брягово 10-30 603 2000 2000 2000 0 2000 2000

2 Текущ ремонт улична мрежа с. Брягово 10-30 606 5000 0 0 0 0 0

3 Частично укрепване на подпорни стени с. Брягово 10-30 606 2500 2500 2500 0 2500 2500

4 Текущ ремонт улична мрежа с. Буково 10-30 606 10000 11045 11045 0 11045 11045

5 Текущ ремонт улична мрежа с. Градина 10-30 606 2000 0 0 0 0

6 Текущ ремонт въжен мост над р. "Омуровска" с. Крушево 10-30 606 1000 0 0 0 0 0

7 Текущ ремонт тротоарна настилка на ул. "1-ва" , 500 кв.м. с. Крушево 10-30 606 3000 3083 3083 0 3083 3083

8 Текущ ремонт улична мрежа с. Татарево 10-30 606 2000 2000 2000 0 2000 2000

9 Текущ ремонт премостващи съоръжения р. "Каялийка" с. Драгойново 10-30 606 4000 2991 2991 0 2991 2991

10 Текущ ремонт улична мрежа с. Виница 10-30 606 0 18137 18137 0 18137 18137

11 Текущ ремонт на стария парк с. Искра 10-30 619 2000 0 0 0 0

12 Текущ ремонт улична мрежа с. Искра 10-30 606 0 7823 7823 0 7823 7823

Почивно дело,спорт, култура и религиозни дейности  -  07 33500 25015 25015 0 0 0 0 0 25015 25015

1 Текущ ремонт на спортна площадка с. Искра 10-30 713 2000 0 0 0 0

2 Текущ ремонт читалище с. Православен 10-30 738 13000 7800 7800 0 7800 7800

3 Текущ ремонт НЧ "Народна просвета - 1929г. с. Татарево" 10-30 738 5000 5777 5777 0 5777 5777

4 Текущ ремонт на покрив на читалище "Пробуда" , кв. Дебър 10-30 738 10000 10000 10000 0 10000 10000

5 Текущ ремонт на църквата с. Бяла река 10-30 745 2500 0 0 0 0 0

6 Текущ ремонт гробищен парк с. Татарево 10-30 745 1000 1438 1438 0 1438 1438

Пътища и други дейности по икономиката  -  08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Общо инвестиционни обекти и текущи ремонти: 2943992 5501752 5501752 0 876400 876400 50352 50352 4575000 4575000



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 244 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 21.12.2021 г. по протокол № 28 

 

ОТНОСНО: Наредба за изменение 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 , т.23 и ал.2 от Закон за местното самоуправление, чл. 6, ал. 

1, б. „г”,  чл.8, ал.6 и чл.9 от Закон за местните данъци и такси, чл.8, чл.11, ал.3 от Закон за 

нормативните актове 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, Общинският съвет на община Първомай  

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Наредба за изменение 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,  изм. и доп. с Решение № 126 на Общински съвет Първомай, 

прието на 17.12.2020г. по Протокол № 15, и последно изм. и доп. Рeшение № 135 по Протокол № 

16 от 28.01.2021г. на Общински съвет – Първомай.), както следва: 

 

§1. В Чл.31 а. ал.5 се правят следните изменения:  

- текстът „За текущата учебна година 2020-2021г.” се изменя: „За текущата учебна 

година 2021-2022г.”  

- текстът „в срок до 10 февруари 2021г..” се изменя:  „в срок до 10 февруари 2022г..” и  

ал.5 придобива следната редакция: 

„(5) За текущата учебна година 2021-2022г., 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 2022г..”  

 

§2. В Чл.31 а. ал.6 се правят следните изменения: текстът „за периода от 

01.01.2021г. до 31.12.2021г.” се изменя „за периода от 01.01.2022г. до 31.12.2022г.”  и ал.6 

придобива следната редакция: 



   „(6)  Родителите или настойниците на децата в задължително предучилищно образование 

към детските градини за периода от 01.01.2022г. до 31.12.2022г., заплащат такса в размер на 

30 лв. Таксата се заплаща в зависимост от броя присъствени дни през месеца.” 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§3.  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 останалите целеви средства отпуснати от държавния бюджет с Решение № 

790/30.10.2020г. на Министерски съвет за приемане на стандарти на делегираните от 

държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021г.. 

  

  

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§4.Наредбата за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай приета с Рeшение № 

244 по Протокол № 28 от 21.12.2021.г. на Общинския съвет на община Първомай влиза в 

сила от датата на  нейното разгласяване, чрез публикуване на официалния сайт на Община 

Първомай, а именно - _______202….г. 

§5. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Първомай.  

 

Мотиви: Продължаване на политиката за 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. 

  

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 20 

Гласували:     За – 13 

  Против – няма 

  Въздържали се – 7 

 

 

 ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

  

 



  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 245 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 21.12.2021 г. по протокол № 28 

    

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска 

собственост, по реда на чл.14, ал.7 от ЗОС.  

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

местна администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.16 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

Общинският съвет на община Първомай 

         Р Е Ш И : 

І. Дава съгласие да се отдадат под наем чрез публичен търг с тайно наддаване част 

от недвижим имот – публична общинска собственост, както следва: 

Помещение, представляващо кафе-аперитив с обща площ от 108 кв.м., в това число 

основно помещение - 70 кв.м. и складово помещение  с площ от 38 кв.м., находящи се на 

първи етаж, до входа на секция А /северно крило/ от триетажна масивна административна 

сграда пл.№ 1316, цялата със застроена площ 1 684 кв.м., построена в УПИ І – ОБНС, 

администрация, целият с площ от 7 020 кв.м. в квартал 89 по регулационния план на 

гр.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № РД-15-666/1994г., при граници на 

помещението: на север – помещение за архив, на изток – външен зид и санитарен възел, на 

юг фоайе и на запад стълбищна клетка и граници на УПИ: улици, УПИ ІІІ-обслужващи 

дейности и търговия и УПИ ІІ-озеленяване и от три страни улици. 

За общинският имот е съставен Акт за публична общинска собственост № 

136/20.05.1999г., вписан в службата по вписванията под № 40, том Х, дв.вх. № 2962 на 

02.12.2005г. 

Обектът е обозначен, чрез защриховане в черно на приложената към настоящото 

решение скица. 

ІІ. Размерът на началните наемни цени на помещенията се определят, съгласно 

Тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и 

административно предназначение, приета с Решение № 404/28.03.2014г. по Протокол №34 

на Общински съвет Първомай  /Приложение № 1/. 

       ІІІ. Определя срок за отдаване под наем 5 /пет/ години, считано от датата на 

сключване на договора; 

ІV. Възлага на кмета на Община Първомай организирането и провеждането на 

търга за отдаване под наем на обекта по т.І, както и сключването на договор със 

спечелилия търга участник. 



            

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

ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.16 от НРПУРОИ и във връзка с изтичане срока на договор 

за наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост. 

 

 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 20 

Гласували:     За – 20 

  Против – няма 

  Въздържали се – няма 

 

 

 

 ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 246 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 21.12.2021 г. по протокол № 28 

 

ОТНОСНО: Продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска 

собственост, съставляващ парцел /УПИ/ XI – общински, находящ се в кв. 36 по 

регулационния план на с. Виница, общ. Първомай, обл. Пловдив. 

На основание чл.21, ал.2 във връзка 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, във връзка с 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 : 

I. Допълва приетата с Решение № 145 от 25.02.2021 год. „Програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Първомай за 2021 година”, 

Раздел ІІІ, буква Б. „Имоти, които община Първомай има намерение да продаде” с нова 

точка, а именно: 

„т.49. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 670 кв.м., предназначен за 

жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ XI - общински, находящ се в кв.36 по 

регулационния план на с. Виница, общ. Първомай, обл. Пловдив.” 

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

наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, както следва: 

1.1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 670 кв.м., предназначен за 

жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ XI – общински, находящ се в кв.36 по 

регулационния план на с. Виница, общ. Първомай, одобрен със заповед № 770/1963г. и 

изменен със заповед № РД-15-622/30.09.21г., при граници на имота: улица, от две страни 

земеделска земя и улица тупик. За имота е съставен Акт за ЧОС № 2224/24.11.2021г., 

вписан в Службата по вписвания Първомай под № 113, том 7, дв.вх. № 1935 от 24.11.2021 

г. 

1.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 4 040 лв. /четири хиляди и четиридесет 

лева/ без ДДС за описания по т.1.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими 

имоти. 

1.3. Определя начална тръжна цена в размер на 4 040 лв. /четири хиляди и 

четиридесет лева/ без ДДС. 

ІІІ. На основание чл.52, ал.5 т.1 от ЗМСМА, 30 % от постъпленията от продажбата 

на имота по т.II да се използват за финансиране на основен и текущ ремонт или 



изграждане на социалната и техническата инфраструктура на територията на кметство 

Виница, общ.Първомай. 

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

изпълнение на решението. 

 

Мотиви: Настоящото решение се приема във връзка с проявен интерес за закупуване на 

общински недвижим имот и с цел изпълнение бюджета на община Първомай. 

 

 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 20 

Гласували:     За – 20 

  Против – няма 

  Въздържали се – няма 

 

 

 

 ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 247 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 21.12.2021 г. по протокол № 28 

 

ОТНОСНО: Продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска 

собственост, съставляващ парцел УПИ II – 157, находящ се в кв.13 по регулационния 

план на с. Поройна, общ. Първомай, обл. Пловдив. 

На основание чл.21, ал.2 във връзка 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, във връзка с 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 : 

I. Допълва приетата с Решение № 145 от 25.02.2021 год. „Програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Първомай за 2021 година”, 

Раздел ІІІ, буква Б. „Имоти, които община Първомай има намерение да продаде” с нова 

точка, а именно: 

„т.50. Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 1450 кв.м., предназначен за 

жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ II - 157, ведно с построените в него 

паянтова жилищна сграда със ЗП - 35,00 кв.м., построена 1948 г.; паянтова сграда със ЗП - 

15,00 кв.м., построена 1948 г.; паянтова сграда със ЗП - 30,00 кв.м., построена 1955 г.; 

паянтова сграда със ЗП - 35,00 кв.м., построена 1955 г. и навес с ПП - 15,00 кв.м., построен 

1955 г., находящ се в кв.13 по регулационния план на с.Поройна, 

общ.Първомай,обл.Пловдив.” 

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

наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, както следва: 

1.1. Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 1450 кв.м., предназначен за 

жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ II - 157, ведно с построените в него 

паянтова жилищна сграда със ЗП - 35,00 кв.м., построена 1948 г.; паянтова сграда със ЗП - 

15,00 кв.м., построена 1948 г.; паянтова сграда със ЗП - 30,00 кв.м., построена 1955 г.; 

паянтова сграда със ЗП - 35,00 кв.м., построена 1955 г. и навес с ПП - 15,00 кв.м., построен 

1955 г., находящ се в кв.13 по регулационния план на с.Поройна, общ.Първомай, 

обл.Пловдив, одобрен със Заповед РД-15-245/1988г., при граници: УПИ III – 166, УПИ I -

158 и от две страни улици. 

За имота е съставен Акт за ЧОС № 2221/17.11.2021г., вписан в Службата по 

вписвания Първомай под № 83, том 7 от 18.11.2021г., дв.вх. № 1891. 



1.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 8 500 лв. /осем хиляди и петстотин лева/ 

без ДДС за описания по т.1.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти. 

1.3. Определя начална тръжна цена в размер на 8 500 лв. /осем хиляди и петстотин 

лева/ без ДДС. 

IІІ. На основание чл.52, ал.5 т.1 от ЗМСМА, 30 % от постъпленията от продажбата 

на имота по т.II да се използват за финансиране на основен и текущ ремонт или 

изграждане на социалната и техническата инфраструктура на територията на кметство 

Поройна, общ.Първомай. 

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

изпълнение на решението. 

 

Мотиви: Настоящото решение се приема във връзка с проявен интерес за закупуване на 

общински недвижим имот и с цел изпълнение бюджета на община Първомай. 

 

 

 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 20 

Гласували:     За – 20 

  Против – няма 

  Въздържали се – няма 

 

 

 

 ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 248 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 21.12.2021 г. по протокол № 28 

 

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

собственост, по КККР на гр. Първомай и с. Буково, общ. Първомай, обл. Пловдив. 

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

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.34. Поземлен имот с идентификатор 59080.412.491 по кадастралната карта и 

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

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

„Кошиски юрт”, с площ 1700 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, 

начин на трайно ползване – пясъци, категория на земята: 4 /четвърта/, номер по 

предходен план 412491, собственик: Община Първомай.”; 

- „т.35. Поземлен имот с идентификатор 56335.48.141 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Буково, община Първомай, област Пловдив, одобрени със 

Заповед № РД-18-746/22.10.2019г. на Изпълнителен директор на АГКК, местност 

„Равнища”, с площ 3000 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин 

на трайно ползване – изоставена нива, категория на земята: 10, номер по предходен план 

048125.”. 

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

наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи 

земеделска земя, а именно: 

1.1. Поземлен имот с идентификатор 59080.412.491 /петдесет и девет хиляди и 

осемдесет, точка, четиристотин и дванадесет, точка, четиристотин деветдесет и едно/, 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Първомай, община Първомай, 

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

директор на АГКК, местност „Кошиски юрт”, с площ 1700 кв.м. /хиляда и седемстотин 

квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно 



ползване – пясъци, категория на земята: 4 /четвърта/, номер по предходен план 412491 

/четири, едно, две, четири, девет, едно/, собственик: Община Първомай.  

За имота е съставен Акт за ЧОС 2220/15.11.2021г., вписан в Службата по вписвания 

Първомай под № 71, том 1 от 16.11.2021г., дв. вх. № 1878. 

1.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 1 460 лв. (хиляда четиристотин и 

шестдесет лева) за описания по т.ІІ.1.1. общински имот, изготвена от независим оценител. 

1.3. Определя начална тръжна цена в размер 1 460 лв. (хиляда четиристотин и 

шестдесет лева). 

2.1. Поземлен имот с идентификатор 56335.48.141 /петдесет и шест хиляди 

триста тридесет и пет, точка, четиридесет и осем, точка, сто четиридесет и едно/, по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Буково, община Първомай, област 

Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-746/22.10.2019г. на Изпълнителен директор на 

АГКК, местност „Равнища”, с площ 3000 кв.м. /три хиляди квадратни метра/, трайно 

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

категория на земята: 10 /десета/, номер по предходен план 048125 /нула, четири, осем, 

едно, две, пет/, собственик: Община Първомай.  

За имота е съставен Акт за ЧОС 2219/12.11.2021г., вписан в Службата по вписвания 

Първомай под № 70, том 7 от 16.11.2021г., дв.вх.№ 1877. 

2.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 2 250 лв. (две хиляди двеста и петдесет 

лева) за описания по т.ІІ.2.1. общински имот, изготвена от независим оценител. 

2.3. Определя начална тръжна цена в размер 2 250 лв. (две хиляди двеста и 

петдесет лева). 

III. На основание чл.52, ал.5, т.1 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от продажбата 

на имота по т.II.2.1 да се използват за финансиране на основен и текущ ремонт или 

изграждане на социалната и техническата инфраструктура на територията на кметство 

с.Брягово, общ.Първомай. 

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

изпълнение на решението. 

 

 

Мотиви: Настоящето 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: 20 

Гласували:     За – 20 

  Против – няма 

  Въздържали се – няма 

 

 

 

 ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 249 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 21.12.2021 г. по протокол № 28 

 

ОТНОСНО: Определяне на подходящ срок на концесионера „Вода Драгойна” ЕООД 

за изпълнение на Инвестиционната програма, представляваща неразделна част от 

Договор № РД-13-159/19.05.2017г. за предоставяне на концесия за добив на 

минерална вода от сондаж № 9, находище „Драгойново”, с. Драгойново, 

общ.Първомай, обл. Пловдив. 

 

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

самоуправление и местната администрация, разпоредбата на § 5, ал.1 от Преходни и 

заключителни разпоредби на Закона за концесиите, във връзка с чл.40, ал.3, т.3 от Закона 

за концесиите и чл.27 от Договор № РД-13-159/19.05.2017г. за предоставяне на концесия 

за добив на минерална вода, Общинският съвет на Община Първомай  

     Р Е Ш И: 

1. Строителството на дейностите от Инвестиционната програма /ИП/, да започне в 

срок до 31.03.2022г. включително, като за целта бъдат представени всички необходими 

документи по реда на чл.157, ал.2 от ЗУТ, отнасящи се за т.30 Изграждане на втори Цех за 

бутилиране на напитки; т.31 Изграждане на склад за заготовки и матрици и т.32 

Изграждане на склад за готова продукция. 

2. Строителството на гореописаните обекти, както и дейностите от т.33 до т.48 

включително от ИП да приключи до 31.03.2023г. включително, с издаване на 

удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа по реда на чл.177, ал.3 от ЗУТ. 

3. В едномесечен срок от изпълнението, на която и да е от гореописаните дейности, 

концесионерът следва да представи писмен отчет. 

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

изпълнение на решението. 

 

Мотиви: Настоящото решение се приема в изпълнение на задължението на кмета на 

общината да извършва мониторинг и контрол на сключените от него концесионни 

договори и.на основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.8 от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация, разпоредбата на § 5, ал.2, във връзки с ал.1 от 

Преходни и заключителни разпоредби на Закон за концесиите, във връзка с чл.40, ал.3, т.3 

от Закона за концесиите и чл.27 от Договор № РД-13-159/19.05.2017г. за  предоставяне на 

концесия за добив на минерална вода. 

 

 



Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 20 

Гласували:     За – 20 

  Против – няма 

  Въздържали се – няма 

 

 

 

 ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 250 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 21.12.2021 г. по протокол № 28 

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, 

представляващ поземлен имот с кадастрален № 59080.900.57 по КККР на гр. 

Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, който да се използва за временно 

депониране на наносни отложения при почистване и укрепване на речно корито на 

р.Марица в участъка при ПСОВ – Първомай. 

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

администрация, чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, чл.20, ал.4 от Наредбата 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският 

съвет на община Първомай 

            Р Е Ш И : 

І. Дава съгласие да се отдаде под наем на „ВЕНИГАЗ” ЕООД с ЕИК 120543111, 

недвижим имот за временно депониране на наносните отложения, отделени вследствие 

почистване на речно корито на р. Марица в участъка при ПСОВ – Първомай, 

представляващ земеделска земя, както следва: 

  Поземлен имот с кадастрален № 59080.900.57, по КККР на гр. Първомай, 

общ.Първомай, обл. Пловдив, вид собственост: Общинска частна, вид територия: 

Земеделска, категория: 10, НТП: Друг вид земеделска земя, с площ 111203 кв.м, стар 

номер 900057, одобрена със Заповед № РД-18-758/22.10.2019 г. на ИД на АГКК. За имота 

е съставен Акт за частна общинска собственост № 2225/24.11.2021г., вписан в Службата 

по вписвания Първомай под № 114, том 7, дв.вх. № 1936 от 24.11.2021 г. 

ІІ. Определя годишна наемна цена в размер на 15 лв./дка.  

ІІІ. Определя срок за отдаване под наем - 3 /три/ години, считано от датата на 

сключване на договора. 

ІV. Възлага на кмета на Община Първомай да сключи договор за наем за 

гореописания имот. 

 

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, 

ал.6 от ЗОС, чл.20, ал.4 от НРПУРОИ и с цел предотвратяване на опасността от 

подприщване на заустваните отпадъчни води от ПСОВ – Първомай и от заливане на 

същата и околните земеделски земи. 

 



Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 20 

Гласували:     За – 12 

  Против – няма 

  Въздържали се – 8 

 

 

 

 ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

 

 

  

 

 

 

 

 


