
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 258 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 24.02.2022 г. по протокол № 30 

 

ОТНОСНО: Изпълнение  решенията на Общинския съвет на община Първомай  за второто 

полугодие на 2021 година. 

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т. 24 от ЗМСМА и чл. 44, ал. 1, т. 7 от същия 

закон, Общинският съвет на община Първомай  

         Р Е Ш И: 

Приема отчета на кмета на община Първомай за изпълнение на решенията, приети от 

Общинския съвет – Първомай, мандат 2019-2023 година, отнасящи се за второто полугодие 

на 2021 година. 

 

Мотиви: Предвид разпоредбата на чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА относно периодичен отчет на 

Кмета на общината за изпълнение на решенията на Общинския съвет и на основание чл.21, 

ал.2, във връзка с ал.1, т. 24 от ЗМСМА. 

            

 

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 № 259 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 24.02.2022 г. по протокол № 30 

 

ОТНОСНО: Учредяване възмездно, безсрочно право на строеж ведно със сервитутно 

право върху недвижим имот – публична общинска собственост, съставляващ УПИ V – 

озеленяване в кв. 62 по регулационния план на с. Дълбок извор, общ. Първомай, 

обл.Пловдив за изграждане на трафопост.  

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

самоуправление, чл.7, ал.2, чл.34, ал.6, чл.37, ал.4, т.4 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската 

собственост, във връзка с чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката, чл.49, 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 : 

     1. Учредява възмездно, безсрочно право на строеж за изграждане на обект: 

„Трафопост – БКТП” със застроена площ от 6,00 кв.м. със сервитутно право за обслужване 

с площ от 60,00 кв.м. върху общински недвижим имот, съставляващ УПИ УПИ V – 

озеленяване целият с площ от 670 кв.м. от кв. 62 по регулационния план на с. Дълбок извор, 

общ. Първомай, обл. Пловдив, одобрен със Заповед № 374/1971г., в полза на 

„Електроразпределение Юг” ЕАД с ЕИК 115552190, гр.Пловдив. 

   За имота е съставен акт за публична общинска собственост № 637/13.01.2022 г., вписан 

в Служба по вписванията, град Първомай под № 14, том 1 на 13.01.2022 г., дв. вх. № 32. 

    2. Определя пазарни цени на правото на строеж в размер на 1 860 лв. /хиляда 

осемстотин и шестдесет лева/ без ДДС и на сервитутно право за обслужване в размер на 

850 лв. /осемстотин и петдесет лева/ без ДДС, изготвени от независим лицензиран 

оценител. 

    3. Цената на описаното право на строеж ведно със сервитутно право за обслужване по 

т.1, общо в размер на 2 710 лв. /две хиляди и седемстотин и десет лева/ без ДДС, се дължи 

от „Електроразпределение Юг” ЕАД с ЕИК 115552190, гр. Пловдив, като всички данъци и 

такси по сделката, са за тяхна сметка. 

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

изпълнение на настоящото решение. 

 

 



Мотиви: С изграждането на нов трафопост тип БКТП, значително ще се повиши 

качеството на електрозахранването на съществуващите потребители в с. Дълбок извор, 

общ.Първомай и ще се даде възможност за присъединяване на нови потребители, без да се 

влоши качеството на предлаганата услуга. 

     

     

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 № 260 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 24.02.2022 г. по протокол № 30 

 

ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ I – 126 от 

кв.6 по регулационния план на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдивска на 

собственика на законно построена върху него сграда по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС 

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

местната администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с чл.46, ал.3 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет на община Първомай 

           Р Е Ш И : 

I. Да се продаде на Асен ………. Гочев с ЕГН ……….., следният общински 

недвижим имот – частна общинска собственост: 

Застроен урегулиран поземлен имот с площ 800 кв.м., предназначен за жилищно 

строителство, съставляващ парцел /УПИ/ I – 126 от кв.6 по регулационния план на с.Дълбок 

извор, общ.Първомай, обл.Пловдивска, одобрен със Заповед № 374/1971г., при граници на 

имота: улица, нива, улица и УПИ II – 127. За имота е съставен Акт за ЧОС № 

2233/13.01.2022г., вписан в Службата по вписванията Първомай под № 22, том 1, дв.вх. № 

41 от 14.01.2022г.  

II. Одобрява пазарна оценка в размер 6 400 лв. (шест хиляди и четиристотин лева) 

без ДДС или 7 680 лв. (седем хиляди шестстотин и осемдесет лева) с вкл. ДДС, изготвена от 

независим оценител. 

III. Цената на описания в т.I общински недвижим имот, в размер на 7 680 лв. (седем 

хиляди шестстотин и осемдесет лева)  с вкл. ДДС, се дължи от Асен ………. Гочев, с ЕГН 

…………., като всички данъци и такси по сделката, са за негова сметка. 

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

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

социалната и техническата инфраструктура на територията на кметство Дълбок извор, 

общ.Първомай. 

V. Възлага на кмета на Община Първомай да издаде заповед и сключи договор за 

продажба на описания в т.I недвижим имот. 

 



Мотиви: Настоящото решение се приема във връзка със заявление вх. № 94-00-

2398/08.10.2021г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от 

ЗОС, във връзка с чл.46, ал.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ. 

 

 

 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 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 № 261 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 24.02.2022 г. по протокол № 30 

 

ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ XXXIII – 

531 от кв.41 по регулационния план на с. Градина, общ. Първомай, обл.Пловдивска на 

собственика на законно построена върху него сграда по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС. 

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

местната администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с чл.46, ал.3 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет на община Първомай 

         Р Е Ш И : 

I. Дава съгласие да се продаде на „Си я Ди” EООД, с ЕИК 201738727, 

представлявано от управителя Димитър Тодоров Димитров, следният недвижим имот – 

частна общинска собственост: 

Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 266 кв.м., предназначен за жилищно 

строителство, съставляващ парцел /УПИ/ XXXIII – 531 от кв.41 по регулационния план на 

с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдивска, одобрен със Заповед № 772/1974г. и изменен 

със Заповед РД-15-677/19.10.2021г., при граници на имота: улица, УПИ X – обществено 

обслужване, УПИ XI – 537 и УПИ XI - 532 . За имота е съставен Акт за ЧОС № 

2230/15.12.2021г., вписан в Службата по вписванията Първомай под № 55, том 8, дв.вх. № 

2138 от 20.12.2021г.  

       II. Одобрява пазарна оценка в размер 3 870 лв. (три хиляди осемстотин и седемдесет 

лева) без ДДС или 4 644 лв. (четири хиляди шестстотин четиридесет и четири лева) с вкл. 

ДДС, изготвена от независим оценител. 

III. Цената на описания в т.I общински недвижим имот, в размер на 4 644 лв. (четири 

хиляди шестстотин четиридесет и четири лева) с вкл. ДДС, се дължи от Си я Ди” EООД с 

ЕИК 201738727, представлявано от управителя Димитър Тодоров Димитров, като всички 

данъци и такси по сделката са за негова сметка. 

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

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

социалната и техническата инфраструктура на територията на кметство Градина, 

общ.Първомай. 

V. Възлага на кмета на Община Първомай да издаде заповед и сключи договор за 

продажба на описания в т.I недвижим имот. 

 



Мотиви: Настоящото решение се приема във връзка със заявление вх. № 53-00-

17/10.01.2022г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС, 

във връзка с чл.46, ал.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ. 

 

 

 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 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 № 262 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 24.02.2022 г. по протокол № 30 

 

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

собственост, съставляващ парцел /УПИ/ IX – общински, находящ се в кв.37А 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.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с 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. 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 490 кв.м., предназначен за 

жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ IX – общински от кв.37А по 

регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 

770/1963г., при граници на имота: улица, УПИ XII – общински, УПИ X – общински и УПИ 

VIII – общински и УПИ VII – общински. За имота е съставен Акт № 6 за поправка на Акт за 

ЧОС № 583/15.05.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 40, том 1, 

дв.вх. № 74 от 24.01.2022 г. 

1.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 3 000 лв. /три хиляди 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 3 000 лв. /три хиляди лева/ без ДДС. 

ІІ. 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. 

ІІІ. 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 № 263 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 24.02.2022 г. по протокол № 30 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за сключване на договор за прилагане на 

регулацията на УПИ VІII – 531 от кв.54 по кадастралния и регулационен план на 

с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, по реда на  чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ. 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на 

територията, чл.34, ал.4 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.56 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. Одoбрява пазарна оценка за недвижим имот - общинска собственост, 

представляващ реално обособената част с площ от 350 кв. м., попадаща в УПИ VIII-531, 

кв.54, по плана на с.Буково, обозначена между точки А, B, С, D, Е, F, L, N, колорирана със 

зелен цвят, съгласно изготвената скица изх. № 848/13.08.2021г., в размер на 1400 лв. 

(хиляда и четиристотин лева) без ДДС, изготвена от независим оценител; 

ІІ. Дава съгласие Община Първомай да прехвърли с договор по пазарни цени на 

Фатме ………… Садула, с ЕГН …………, правото на собственост върху общински 

недвижим имот, представляващ реално обособена част с площ от 350 кв.м., попадаща в 

УПИ VIII-531, кв.54, по плана на с.Буково, обозначена между точки А, B, С, D, Е, F, L, N, 

колорирана със зелен цвят, съгласно изготвената скица изх. № 848/13.08.2021г., неразделна 

част от настоящото решение, с цел прилагане на уличната регулация за УПИ VIII – 531 от 

кв.54 по действащия кадастрален и регулационен план на с.Буково, общ.Първомай, 

обл.Пловдив, по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.  

III. Цената на описания в т.II общински недвижим имот в размер на 1400 лв. (хиляда и 

четиристотин лева) без ДДС и всички данъци и такси по сделката да се заплатят преди 

подписване на договора от Фатме ….……. Садула, с ЕГН …………. 

IV. 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 Буково, 

общ.Първомай. 

V. Възлага на кмета на Община Първомай да сключи договор по пазрни цени при 

условията на горните точки. 

 



Мотиви: Предвид изявено желание за прилагане на регулацията на УПИ VІII – 531 от кв.54 

по кадастралния и регулационен план на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив по реда на  

чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ. 

 

 

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 № 264 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 24.02.2022 г. по протокол № 30 

 

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

собственост, по КККР на гр.Първомай, с.Дълбок извор и с.Крушево 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.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, 

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. 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 59080.191.216 /петдесет и девет хиляди и 

осемдесет, точка, сто деветдесет и едно, точка, двеста и шестнадесет/, по кадастралната 

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

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

местност „Г.Ортамеше Д.Бунар”, с площ 7058 кв.м. /седем хиляди петдесет и осем 

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

ползване – нива, категория на земята: 4 /четвърта/, номер по предходен план 191216 /едно, 

девет, едно, две, едно, шест/, собственик: Община Първомай, при съседи на имота - 

поземлени имоти с идентификатори: 59080.800.830, 59080.191.225, 59080.191.224, 

59080.191.217, 59080.191.200.  

За имота е съставен Акт за ЧОС 2240/03.02.2022г., вписан в Службата по 

вписванията Първомай под № 85, том 1 от 07.02.2022г., дв. вх.№ 148. 

1.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 5 500 лв. (пет хиляди и петстотин лева) за 

описания по т.І.1.1. общински имот, изготвена от независим оценител. 

1.3. Определя начална тръжна цена в размер 5 500 лв. (пет хиляди и петстотин 

лева). 

2.1 Поземлен имот с идентификатор 59080.191.223 /петдесет и девет хиляди и 

осемдесет, точка, сто деветдесет и едно, точка, двеста двадесет и три/ по кадастралната 

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

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

местност „Г.Ортамеше Д.Бунар”, с площ 6309 кв.м. /шест хиляди триста и девет квадратни 

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



нива, категория на земята: 4 /четвърта/, номер по предходен план 191223 /едно, девет, 

едно, две, две, три/, собственик: Община Първомай, при съседи на имота - поземлени имоти 

с идентификатори: 59080.191.124, 59080.191.260, 59080.191.80, 59080.191.203, 

59080.191.222.  

За имота е съставен Акт за ЧОС 2241/03.02.2022г., вписан в Службата по 

вписванията Първомай под № 86, том 1 от 07.02.2022г., дв.вх.№ 149. 

2.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 4 950 лв. (четири хиляди деветстотин и 

петдесет лева) за описания в т.І.2.1. общински имот, изготвена от независим оценител. 

2.3. Определя начална тръжна цена в размер 4 950 лв. (четири хиляди 

деветстотин и петдесет лева). 

3.1. Поземлен имот с идентификатор 24493.39.46 /двадесет и четири хиляди 

четиристотин деветдесет и три, точка, тридесет и девет, точка, четиридесет и шест/, по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Дълбок извор, община Първомай, 

област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-752/22.10.2019 г. на изпълнителния 

директор на АГКК, местност „Под вадата”, с площ 9501 кв.м. /девет хиляди петстотин и 

един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на 

трайно ползване – нива, категория на земята: 5 /пета/, номер по предходен план 039046 

/нула, три, девет, нула, четири, шест/, собственик: Община Първомай, при съседи на имота 

- поземлени имоти с идентификатори: 24493.39.60, 24493.39.61, 24493.39.591, 24493.39.65, 

24493.39.47. 

За имота е съставен Акт за ЧОС 383/08.04.2011г., вписан в Службата по вписванията 

Първомай под № 179, том II от 11.04.2011г., дв.вх.№ 529. 

3.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 7 410 лв. (седем хиляди четиристотин и 

десет лева) за описания в т.І.3.1. общински имот, изготвена от независим оценител. 

3.3. Определя начална тръжна цена в размер 7 410 лв. (седем хиляди 

четиристотин и десет лева). 

 

4.1. Поземлен имот с идентификатор 40155.4.108 /четиридесет хиляди сто 

петдесет и пет, точка, четири, точка, сто и осем/, по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Крушево, община Първомай, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-

18-755/22.10.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, местност „Ямата/Яазмата”, с 

площ 89991 кв.м. /осемдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и един квадратни 

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

друг вид трайно насаждение, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план 

004108 /нула, нула, четири, едно, нула, осем/, собственик: Община Първомай, при съседи на 

имота - поземлени имоти с идентификатори: 40155.4.109, 40155.4.55, 40155.4.79, 

40155.4.107, 40155.4.106, 40155.4.105, 40155.4.104, 40155.4.103, 40155.4.102, 40155.4.101, 

40155.4.130, 40155.4.129, 40155.4.132, 40155.4.131.  



За имота е съставен Акт за ЧОС 2244/04.02.2022г., вписан в Службата по вписвания 

Първомай под № 92, том 1 от 08.02.2022г., дв.вх.№ 161. 

4.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 72 000 лв. (седемдесет и две хиляди лева) 

за описания в т.І.4.1. общински имот, изготвена от независим оценител. 

4.3. Определя начална тръжна цена в размер 72 000 лв. (седемдесет и две хиляди 

лева). 

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

имотите по т.1. да се използват за финансиране на основен и текущ ремонт или изграждане 

на социалната и техническата инфраструктура на територията на кметства с.Дълбок извор и 

с.Крушево, общ.Първомай.  

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 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от 

Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 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 № 265 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 24.02.2022 г. по протокол № 30 

 

ОТНОСНО: Определяне на общинските пасища, мери и ливади в землищата на 

община Първомай за общо и индивидуално ползване за стопанската 2022/2023 година, 

правила за ползването им, утвърждаване на годишен план за паша. 

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

администрация, чл.25, ал.1, чл.37и, ал.3, ал.4 и ал.12, чл.37о от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи и чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, 

Общинският съвет на община Първомай 

     Р Е Ш И : 

1. Дава съгласие да се предоставят за общо и за индивидуално ползване общинските 

пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на 

БАБХ. 

2. Определя общинските пасища, мери и ливади в землищата на община Първомай за 

общо и индивидуално ползване, отразени в следните приложения, неразделна част от 

настоящото решение, а именно: 

- Приложение № І –  списък на имотите за индивидуално ползване в 6  землища,  

съдържащ информация за имотите: категория и площ, начин на трайно ползване и др.; 

- Приложение № ІІ –  имоти за общо и индивидуално ползване. 

3. Утвърждава Годишен план за паша за ползването на общинските пасища, мери и 

ливади в землищата на община Първомай – Приложение № ІІІ, неразделна част от 

настоящото решение. 

4. Определя Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади на 

територията на община Първомай, обл.Пловдив - Приложение № ІV, представляващо 

неразделна част от настоящото решение. 

5.1. Утвърждава цена за ползване на пасища, мери и ливади – общинска собственост, 

определена по пазарен механизъм въз основа на експертна оценка, изготвена от независим 

оценител, както следва: 

5.1.1. За землище гр.Първомай: пасища - в размер на 12,00 лв./дка 

5.1.2. За землище с.Брягово: пасища - в размер на 12,00 лв./дка  

  Ливади - в размер на 12,00 лв./дка 



5.1.3. За землище с.Буково: пасища - в размер на 10,00 лв./дка  

      Ливади - в размер на 12,00 лв./дка 

5.1.4. За землище с.Виница: пасища - в размер на 12,00 лв./дка  

5.1.5. За землище с.Езерово: пасища - в размер на 11,00 лв./дка  

5.1.6. За землище с.Искра: пасища - в размер на 10,00 лв./дка  

   Ливади - в размер на 12,00 лв./дка    

         

5.2. Определя наемна цена на пасища, мери и ливади – общинска собственост, 

определена по пазарен механизъм въз основа на експертна оценка, изготвена от независим 

оценител, както следва: 

5.2.1. За землище гр.Първомай: пасища - в размер на 12,00 лв./дка 

5.2.2. За землище с.Брягово: пасища - в размер на 12,00 лв./дка  

  Ливади - в размер на 12,00 лв./дка 

5.2.3. За землище с.Буково: пасища - в размер на 10,00 лв./дка  

      Ливади - в размер на 12,00 лв./дка 

5.2.4. За землище с.Виница: пасища - в размер на 12,00 лв./дка  

5.2.5. За землище с.Езерово: пасища - в размер на 11,00 лв./дка  

5.2.6. За землище с.Искра: пасища - в размер на 10,00 лв./дка  

   Ливади - в размер на 12,00 лв./дка 

6. Условия за ползване на общинските пасища, мери и ливади: 

6.1. С ползвателите на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ се сключват договори за 

наем за срок от 6 (шест) стопански години, когато се предоставят по реда на чл.24, ал.2 и 

чл.37и, ал.1 до ал.12 от ЗСПЗЗ, и за срок от 1 (една) стопанска година, когато се 

предоставят по реда на чл.37и, ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ.  

6.2. Пасищата, мерите и ливадите от ОПФ, отдадени под наем за индивидуално 

ползване, не могат да се преотдават на трети лица. 

6.3. За останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския фонд, определени за 

индивидуално ползване, да се проведе търг с тайно наддаване за предоставянето им под 

наем за индивидуално ползване, при спазване на изискванията на чл.37и от ЗСПЗЗ.  

 



Мотиви: Настоящото решение се приема с цел използване на общинските пасища, мери и 

ливади на територията на община Първомай за подпомагане на собствениците или 

ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани 

в Интегрираната информационна система на БАБХ и поддържане на земята в добро 

екологично и земеделско състояние. 

 

Мотиви по чл.60, ал.2 от АПК: На основание чл.60, ал.1 от АПК, допуска предварително 

изпълнение, поради следните причини: Предвид защита интересите на собствениците или 

ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на БАБХ, възможността им да участват в 

разпределението на общинските пасища, мери и ливади, като подадат заявление по образец 

до кмета на общината в срок до 10 март, неоходимо е да се допусне предварително 

изпълнение на решението на Общински съвет, за да се спази предвиденият в закона срок, а 

именно до 1 март решението на Общински съвет, списъците на имотите за индивидуално 

ползване, по землища, номера, начин на трайно ползване, категории и правилата за 

ползване на общинските пасища, мери и ливади на територията на община Първомай, да се 

обявят в общината и кметствата и се публикуват на интернет страницата на общината. 

Приложения:  

- Приложение № І (от І.1 до І.6) 

- Приложение № ІІ 

- Приложение № ІІІ 

- Приложение № ІV 

- Експертна оценка за определяне на пазарната стойност на пасища мери и ливади от ОПФ 

на Община Първомай. 

 

 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 20 

Гласували:    За – 20 

  Против – няма 

  Въздържали се – няма 

 

 ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

 

 

























































































































































Приложение № ІІ  към  

Решение № 265/24.02.2022 год. 

на ОбС гр.Първомай 

 

 

 

ИМОТИ от ОПФ на община ПЪРВОМАЙ за ОБЩО  и  ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ 

 

 

 
 
 
 

№ 

по 

ред   

Населено място 

ОБЩО ПОЛЗВАНЕ 

за стопанската 2022-2023 година 

ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ  

от стопанската 2022-2023 година 

пасища ливади пасища ливади 

Брой 

имоти 

Площ  

(дка) 

Брой 

имоти 

 

Площ  

(дка) 

 

Брой 

имоти 

 

Площ  

(дка) 

 

Брой 

имоти 

 

Площ  

(дка) 

 

1 гр.Първомай 348 1944,837 1 3,372 98 1776,715 - - 

2 с.Брягово  - - - - 258 6557,122 17 41,595 

3 с.Бяла река  85 1889,404 - - - - - - 

4 с.Буково 11 17,245 - - 169 1275,766 27 166,771 

5 с.Виница  - - - - 19 394,657 - - 

6 с.Воден  105 1954,988 8 12,724 - - - - 

7 с.Градина  132 811,825 8 87,249 - - - - 

8 с.Добри дол  29 212,225 2 5,084 - - - - 

9 с.Драгойново  111 2667,103 60 424,520 - - - - 

10 с.Дълбок извор  295 2217,341 5 9,343 - - - - 

11 с.Езерово  - - - - 175 2076,836 - - 

12 с.Искра  - - - - 203 1219,689 4 115,145 

13 с.Караджалово  46 660,439 2 17,835 - - - - 

14 с.Крушево 67 1365,982 - - - - - - 

15 с.Православен  155 1109,945 - - - - - - 

16 с.Поройна  35 250,939 1 13,061 - - - - 

17 с.Татарево  85 1490,286 - - - - - - 

  

ОБЩО: 

 

1504 

 

18096,559 

 

87 

 

573,188 

 

922 

 

13300,785 

 

48 

 

323,511 

 



Приложение № ІІІ  към  

Решение № 265/24.02.2022 год. 

на ОбС гр.Първомай 

 

 

 

 

 

Годишен план за паша  

в землищата на Община Първомай  

за стопанската 2022/2023 година 
 

 

 

І. ОСНОВАНИЕ  

Настоящият Годишен план за паша е разработен на основание чл. 37о, ал. 4 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), съгласно който 

същият се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от Общински съвет. 

  

II. ОБХВАТ  

Годишният план за паша посочва годишното ползване на мерите и пасищата от 

общински поземлен фонд (ОПФ) в населените места на територията на Община 

Първомай, като определя размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и 

за индивидуално ползване и правилата за ползването на мерите и пасищата на 

територията на общината на основание чл. 37о, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗСПЗЗ.  

 

III. ЦЕЛ  

Целта на плана е: 

- да се подобри стопанисването, контрола и реда за ползването на пасищата, 

мерите и ливадите - общинска собственост; 

- да се повиши положителното въздействие върху околната среда, чрез 

прилагане на добрите селскостопански практики. 

 

IV. СПИСЪК С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ПАСИЩАТА, 

МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ ОТ ОПФ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ  

Мерите, пасищата и ливадите, включени в списъка по Приложение № І и ІІ са 

имоти от общинския поземлен фонд.  

 

V. ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ МЕРИ И ПАСИЩА ОТ ОБЩИНСКИЯ 

ПОЗЕМЛЕН ФОНД  

Общински съвет гр.Първомай с решение, прието с мнозинство от общия брой на 

съветниците, определя размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите, 

Правилата за общо и за индивидуално ползване на територията на Община Първомай, в 

зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на 

съответното землище.   

 

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ. 

При ползването на мерите, пасищата и ливадите е необходимо да се спазват 

Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и 

Националните стандарти, одобрени и определени със Заповед № РД-09-122/23.02.2015 

г. на Министъра на земеделието, храните и горите.  

Национален стандарт 1.  



Забранява се използването на минерални и органични азотсъдържащи торове в 

буферните ивици:  

- с ширина минимум 5 метра на равнинни площи, по протежение на 

повърхностни водни обекти (реки, потоци, канали, езера, язовири, море), с изключение 

на оризовите клетки;  

- с ширина минимум 10 метра на равнинни площи при торене с течна фракция на 

оборския тор;  

- с ширина минимум 10 метра при торене на площи с наклон; 5 - с ширина 

минимум 50 метра при торене на площи с остър наклон. 

Национален стандарт 2.  

При използване на вода за напояване, земеделският стопанин трябва да 

притежава съответния документ за право на ползване (разрешително, договор и др.).  

Национален стандарт 3.  

Забранява се пряко и непряко отвеждане на вещества от Списък I и Списък ІI в 

подземните води (Приложение към НС 3.).  

Национален стандарт 4.  
В земеделското стопанство с уникален идентификационен номер и обработваеми 

площи над 5 ха е задължително в общата сеитбооборотна площ да се включат минимум 

30% култури със слята повърхност, с изключение на площи за производство на тютюн.  

Национален стандарт 5.  
За ограничаване на ерозията на площи с наклон се прилага:  

- за обработваеми земи - обработката на почвата се извършва перпендикулярно 

на склона или по хоризонталите;  

- за трайни насаждения - укрепване на междуредията чрез затревяване 

частично/пълно, или засяване/засаждане с други култури, и/или обработката на почвата 

се извършва перпендикулярно на склона или по хоризонталите.  

Национален стандарт 6. 

Забранява се изгарянето на стърнищата.  

Национален стандарт 7а. 

Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите полски граници 

(синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел. 

Национален стандарт 7б. 

Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите трайни тераси в 

блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел; 

Национален стандарт 7в. 

Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите постоянни пасища, 

мери и ливади от нежелана растителност – орлова папрат (Pteridium aquilinum), 

чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima) и аморфа (Amorpha fruticosa). 

Национален стандарт 7г. 

Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите живи плетове и 

дървета, които не се отрязват по време на размножителния период и периода на 

отглеждане при птиците (от 1 март до 31 юли). 

Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) на 

земята са задължителни за изпълнение от всички земеделски стопани, собственици 

и/или ползватели на земеделски земи, които са бенефициенти по:  

- директните плащания;  

- чл. 46 и чл. 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите 

на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 

234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007;  

- следните мерки от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020): 

Агроекология и климат; Биологично земеделие; Плащания по „НАТУРА 2000“ и 



Рамкова директива за водите; Плащания за райони с природни или други специфични 

ограничения.  

Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята 

не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по 

Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи и други нормативни актове.  

Ползвателите са задължени: 

1. Да поддържат в добро здравословно състояние отглежданите животни 

/задължителните ваксинации и обезпаразитяване/, с оглед недопускане 

разпространението на зарази и паразити;  

2. Да спазват ограниченията на Натура 2000;  

3. Да не допускат торене и третирането на мерите и пасищата с препарати за 

растителна защита;  

4. Да се ползват като прокари за животните до местата за паша и водопои 

имотите с начин на трайно ползване „прокар“ и/или съществуващите полски пътища;  

5. Да охраняват и недопускат преминаването на моторни превозни средства;  

6. Да провеждат необходимите мероприятия по осигуряване на пожарна 

безопасност в мерите и пасища.  

7. Ползвателите нямат право да заграждат предоставените им ползване пасища, 

мери и ливади, както и да изграждат в тях временни постройки без знанието и 

съгласието на общината.  

8. Разрешение за поставяне на електропастири, се издава от кмета на общината, 

след съгласуване с кмета на населеното място. 

Съгласие за поставяне на електропастири не се предоставя, в случаите, когато 

последното възпрепятства свободното придвижване на животни от други стопанства по 

пасищата и мерите.  

 

VII. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ПЛАНА 

1. Кмет на Община: 1.1. Ръководи и контролира изпълнението на мероприятията 

по стопанисване и управление на мерите и пасищата от ОПФ на територията на 

общината, съгласно ЗСПЗЗ; 1.2. Упълномощава длъжностни лица за провеждането на 

конкретни процедури и мероприятия в изпълнение изискванията на закона; 1.3. 

Изисква от кметовете на кметства на населени места, спазването на разписаните 

правила по отношение ползването на мерите и пасищата на територията на съответното 

кметство /населено място/.  

2. Отдел „Общинска собственост, транспорт, земеделие и гори” към Дирекция 

„Общинска собственост, устройство на територията, програми и проекти” при ОбА 

гр.Първомай: 2.1. Отговарят за актуализацията на плана; 2.2. Съдействат и подпомагат 

собствениците на животни в населените места по изпълнението на плана; 2.3. Изготвят 

договорите за ползване на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд;  

3. Кметовете на кметства: 3.1. Организират и контролират мероприятията по 

поддържане на мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние. 3.2. 

Уведомяват всички жители, отглеждащи животни за лична консумация за определените 

за общо ползване общински пасища и мери. 3.3. Предоставят периодична информация 

на ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на 

мерите и пасищата при настъпила промяна. 3.4. Определят безопасни маршрути за 

безпрепятствено преминаване до общинските пасища за придвижване на стада, като 

приоритетно се ползват съществуващите прокари, горски полски пътища. 

 

VІІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 При изпълнение на Годишния план за паша за ползването на пасища, мери и 

ливади за стопанската 2022/2023 година, ОбА гр.Първомай взаимодейства с Общинска 

служба „Земеделие” гр.Първомай, Служба по геодезия, картография и кадастър 



гр.Пловдив, кметове по населените места, гл.инспектори при ОДБХ Пловдив, 

ветеринарни лекари, отговарящи за съответните населени места на общината.  

 

ІX. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА  

Финансовото осигуряване на плана се постига чрез:  

- Наемите за ползване на пасища, мери и ливади - общинска собственост, които 

постъпват в бюджета на община;  

- Финансиране по проекти – наемателите на мерите, пасищата и ливадите могат 

да кандидатстват по европейски програми и схеми за средства, с цел подобряване 

екологичното им състояние. 















ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 266 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 24.02.2022 г. по протокол № 30 

 

ОТНОСНО: Прихващане от дължими наеми по Договори за избор на оператор за 

възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири и водоеми - 

публична общинска собственост разположени на територията на Община Първомай, 

обл.Пловдив. 

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

администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.103, ал.1 от 

Закона за задълженията и договорите, Общинският съвет на община Първомай  

     Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие дължимата годишна наемна цена за 2022 г. за яз. Татарево 5, който се 

ползва съгласно Договор изх.№ 737/28.11.2014г., да бъде пропорционално намалена за 

периода на ремонтно-възстановителните работи на язовира чрез прихващане на сума в 

размер на 2841,88 лв. с ДДС от дължимия годишен наем за 2022г. 

2. Дава съгласие дължимата годишна наемна цена за 2022г. за яз. Дебър 2, който се 

ползва съгласно Договор № РД-13-254/20.10.2017г., да бъде пропорционално намалена за 

периода на ремонтно-възстановителните работи на язовира чрез прихващане на сума в 

размер в размер на 5 931,81 лв. с ДДС от дължимия годишен наем за 2022г. 

3. Упълномощава кмета на Община Първомай да подпише допълнителни споразумения с 

посочения предмет по т.1 и т.2. 

 

Мотиви: Поради извършване ремонтно-възстановителни дейности на яз. Дебър 2 и 

яз.Татарево 5, операторът е бил възпрепятстван да ги ползва. 

     

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 № 267 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 24.02.2022 г. по протокол № 30 

 

ОТНОСНО: Отпускане на финансова помощ на граждани от общинския бюджет. 

 

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

администрация и молба вх. № 53-0-23/17.02.2022 г., Общинският съвет на община 

Първомай    

    Р Е Ш И : 

1. Отпуска еднократна финансова помощ на Димитрия ………. Василева, родена 

на …………. г., от с. Езерово, ул. …………., в размер на 2 000 лева. 

 

2. Възлага на кмета на общината да разпореди изпълнението на приетото решение. 

 

 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 20 

Гласували:    За – 20 

  Против – няма 

  Въздържали се – няма 

 

 

 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

 

 

 

 


