
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 289 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 19.05.2022 г. по протокол № 33 

 

ОТНОСНО: Промяна в числеността на общинска администрация в „Местни дейности” 

при Община Първомай, и промяна в структурата на дейност Общинска администрация 

в Община Първомай, одобрени с Решение № 20, прието на 30.01.2020 г. по Протокол №4 

на ОбС Първомай. 

 

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

и местната администрация, чл.122, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл. 96, ал. 1 от 

Правилник за организацията и дейността на Oбщински съвет на община Първомай, /приет с 

Решение  № 8 на Общинския съвет на Община Първомай, на 19.12.2019г. по протокол №3/,  

Общинският съвет на община Първомай 

 

      Р Е Ш И : 

 

1.Одобрява промяна на структура на делегираната от държавата дейност 122 Общинска 

администрация – община Първомай, съгласно Приложение №1, неразделна част към 

решението - 78 щатни бройки. 

 

 2.Одобрява промяна в числеността на „Местни дейности”, одобрени с Решение №20, 

прието на 30.01.2020 г. по Протокол № 4 на ОбС Първомай, като структурата в останалата 

част остава непроменена. Промените са както следва:  

   -  Дейност 623 Чистота –  от 63 бройки става  64 бройки; 

  

3.Одобрява численост и структура на дейност 122 Общинска администрация – община 

Първомай дофинансирана с приходи от общински характер, съгласно Приложение 2 

неразделна част към решението – 16 щатни бройки. 

 

         4.Възлага на Кмета на Община Първомай да отрази настъпилите промени и утвърди 

длъжностните разписания  на местните дейности, съгласно настоящото решение. 

  

 

Мотиви: Oптимизиране на структурата с цел по-добра ефективност и ефикасност на 

работата, експедитивност при възложени конкретни задачи и изискването да се отговори в 

максимално кратки срокове на очакванията на гражданите. 

   

 

 

 

 

 



 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 19 

Гласували:    За – 19 

  Против – няма 

  Въздържали се – няма 

 

 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 290 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 19.05.2022 г. по протокол № 33 

 

ОТНОСНО: Доброволно прилагане на влязъл в сила, неприложен 

дворищнорегулационен план от 1988 г., по отношение на УПИ ІІI – 590 от кв.64 по 

регулационния план на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив, по реда на § 8, ал.2, 

т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ. 

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

местната администрация, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ, чл.8, ал.1 и ал.9, чл.34, ал.4 и 

чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.6 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 № 252 от 27.01.2022 год. „Програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Първомай за 2022 година”, Раздел 

ІІІ, буква Ж. „ Прилагане на ДРП по §8, ал.2, т.1 по ПР на ЗУТ ” с нова точка, а именно: 

„2. Общински имот, представляващ 38 кв.м., придаващ се към поземлен имот пл.№ 590, 

цялият с площ от 1020 кв.м., съставляващ парцел /УПИ/ ІІI – 590 от кв.64 по плана на 

с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив.” 

II. Дава съгласие да се приложи доброволно влезлият в сила план за регулация, одобрен 

със Заповед № РД-15-62/1988 г. по отношение на парцел /УПИ/ ІІI – 590, целият застроен и 

незастроен с площ от 1058 кв.м от кв. 64 по плана на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, 

с неприложена улична регулация, като Община Първомай прехвърли с договор по пазарни 

цени на „Тайм Енерджи” ООД с ЕИК 206479513, правото на собственост върху общински 

имот с площ от 38 кв.м., който съгласно действащия план за регулация на с.Брягово, 

общ.Първомай, се придава към ПИ № 590 от кв.64, при граници на общинския имот: улица, 

ПИ № 590 и УПИ II-589. 

III. Одобрява пазарна оценка в размер на 384,00 лв. (триста осемдесет и четири лева) 

без ДДС или 460,80 лв. (четиристотин и шестдесет лева и осемдесет стотинки) с вкл. ДДС за 

описания в т.II общински имот, изготвена от лицензиран оценител. 

IV. Определя продажна цена на описания по т.II общински имот в размер на 384,00 лв. 

(триста осемдесет и четири лева) без ДДС или 460,80 лв. (четиристотин и шестдесет лева и 

осемдесет стотинки) с вкл. ДДС, която следва да се заплати от „Тайм Енерджи” ООД с ЕИК 

206479513, като всички данъци и такси по сделката, са за негова сметка. 

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

основание § 8, ал.3 от от ПР на ЗУТ при условията на горните точки. 



 

Мотиви: Във връзка с подадено заявление вх. № 53-00-296/29.03.2022 г. и изявено желание 

за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация 1988г., по отношение на парцел 

/УПИ/ ІІI – 590 от кв.64 по плана на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

 

 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 19 

Гласували:    За – 19 

  Против – няма 

  Въздържали се – няма 

 

 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 291 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 19.05.2022 г. по протокол № 33 

 

ОТНОСНО: Доброволно прилагане на влязъл в сила, неприложен 

дворищнорегулационен план от 1974 г., по отношение на УПИ XI – 510 от кв.39 по 

регулационния план на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив, по реда на § 8, ал.2, 

т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ. 

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

местната администрация, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ, чл.8, ал.1 и ал.9, чл.34, ал.4 и 

чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.6 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 № 252 от 27.01.2022 год. „Програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Първомай за 2022 година”, Раздел 

ІІІ, буква Ж. „ Прилагане на ДРП по §8, ал.2, т.1 по ПР на ЗУТ ” с нова точка, а именно: 

„3. Общински имот, представляващ 13 кв.м., придаващ се към поземлен имот пл.№ 510, 

цялият с площ от 1050 кв.м., съставляващ парцел /УПИ/ XI – 510 от кв.39 по плана на 

с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив.” 

II. Дава съгласие да се приложи доброволно влезлият в сила план за регулация, одобрен 

със Заповед № 772/1974 г., по отношение на парцел УПИ XI – 510, целият застроен и 

незастроен с площ от 1063 кв.м., от кв.39 по регулационния план на с.Градина, 

общ.Първомай, обл.Пловдив, с неприложена улична регулация, като Община Първомай 

прехвърли с договор по пазарни цени на Розен ……… Михайлов с ЕГН ………… и Севда 

………… Михайлова ЕГН ………….., правото на собственост върху общински имот с площ 

от 13 кв.м., който съгласно действащия план за регулация на с.Градина, общ.Първомай, се 

придава към ПИ № 510 от кв.39, при граници на общинския имот: улица, ПИ № 510 и УПИ X 

-500. 

III. Одобрява пазарна оценка в размер на 195,00 лв. (сто деветдесет и пет лева) без ДДС 

или 234,00 лв. (двеста тридесет и четири лева) с вкл. ДДС за описания в т.II общински имот, 

изготвена от лицензиран оценител. 

IV. Определя продажна цена на описания в т.II общински имот в размер на 195,00 лв. 

(сто деветдесет и пет лева) без ДДС или 234,00 лв. (двеста тридесет и четири лева) с вкл. 

ДДС, която следва да се заплати от Розен ……… Михайлов с ЕГН ………… и Севда 

………… Михайлова ЕГН …………., като всички данъци и такси по сделката, са за тяхна 

сметка. 



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

основание § 8, ал.3 от от ПР на ЗУТ при условията на горните точки. 

 

Мотиви: Във връзка с подадено заявление вх. № № 94-00-330/09.02.2022 г. и изявено 

желание за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация 1974г., по отношение 

на парцел /УПИ/ XI – 510 от кв.39 по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив. 

 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 19 

Гласували:    За – 19 

  Против – няма 

  Въздържали се – няма 

 

 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 292 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 19.05.2022 г. по протокол № 33 

 

ОТНОСНО: Продажба чрез публичeн търг на недвижими имоти - частна общинска 

собственост, съставляващи парцели УПИ VIII – общински, УПИ IX – общински и УПИ 

X – общински от кв.15 по регулационния план на с. Караджалово, 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 

недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва: 

    1.1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 780 кв.м., съставляващ парцел 

/УПИ/ VIII - общински, предназначен за обществено обслужващи дейности, находящ се в 

кв.15 по регулационния план на с.Караджалово, общ.Първомай, одобрен със Заповед № 

229/1977г., при граници на имота: улица, УПИ VII – парк, УПИ IX – общински и улица. 

    За имота е съставен Акт за ЧОС № 2253/18.03.2022г., вписан в Службата по 

вписванията Първомай под № 35, том 2 от 21.03.2022г., дв.вх. № 401. 

    1.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 9 750 лв. (девет хиляди и седемстотин и 

петдесет лева) без ДДС за описания в т.1.1 общински имот, изготвена от оценител на 

недвижими имоти. 

    1.3. Определя начална тръжна цена в размер на 9 750 лв. (девет хиляди и седемстотин и 

петдесет лева) без ДДС. 

    2.1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 780 кв.м., съставляващ парцел 

/УПИ/ IX - общински, предназначен за обществено обслужващи дейности, находящ се в 

кв.15 по регулационния план на с.Караджалово, общ.Първомай, одобрен със Заповед № 

229/1977г., при граници на имота: улица, УПИ VIII – общински, УПИ VII – парк и УПИ X – 

общински. 

    За имота е съставен Акт за ЧОС № 2254/18.03.2022г., вписан в Службата по 

вписванията Първомай под № 36, том 2 от 21.03.2022г., дв.вх. № 402. 



    2.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 9 750 лв. (девет хиляди и седемстотин и 

петдесет лева) без ДДС за описания в т.2.1 общински имот, изготвена от оценител на 

недвижими имоти. 

    2.3. Определя начална тръжна цена в размер на 9 750 лв. (девет хиляди и седемстотин и 

петдесет лева) без ДДС. 

    3.1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 840 кв.м., съставляващ парцел 

/УПИ/ X - общински, предназначен за обществено обслужващи дейности, находящ се в кв.15 

по регулационния план на с.Караджалово, общ.Първомай, одобрен със Заповед № 229/1977г., 

при граници на имота: улица,  УПИ IX – общински и УПИ VII – парк. 

   За имота е съставен Акт за ЧОС № 2255/18.03.2022г., вписан в Службата по вписванията 

Първомай под № 37, том 2 от 21.03.2022г., дв.вх. № 403. 

    3.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 10 500 лв. (десет хиляди и петстотин лева) без 

ДДС за описания в т.3.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти. 

    3.3. Определя начална тръжна цена в размер на 10 500 лв. (десет хиляди и петстотин 

лева) без ДДС. 

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

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

социалната и техническата инфраструктура на територията на кметство Караджалово, 

общ.Първомай. 

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

изпълнение на решението. 

 

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

общински недвижими имоти 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 № 293 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 19.05.2022 г. по протокол № 33 

 

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

собственост, съставляващ парцел УПИ VII – 506, 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.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. Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 1050 кв.м., ведно с построената в 

него едноетажна паянтова жилищна сграда със ЗП - 32,00 кв.м., построена 1958 г., 

съставляващ УПИ VII - 506, предназначен за жилищно строителство, находящ се в кв.36 по 

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

770/1963г., при граници:  улица,УПИ VIII – 507, УПИ VI - 505 и земеделска земя. 

За имота е съставен Акт за ЧОС № 2223/24.11.2021г., вписан в Службата по вписвания 

Първомай под № 112, том 7 от 24.11.2021г., дв.вх. № 1934. 

1.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 11 500 лв. /единадесет хиляди и петстотин 

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

имоти. 

1.3. Определя начална тръжна цена в размер на 11 500 лв. /единадесет хиляди и 

петстотин лева/ без ДДС. 

ІІ. 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 Виница, 

общ.Първомай. 

    IІІ. 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 № 294 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 19.05.2022 г. по протокол № 33 

 

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

собственост, съставляващ парцел /УПИ/ X – общински, находящ се в кв. 37Б по 

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

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.8 от Закон 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 625 кв.м., предназначен за 

жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ X – общински от кв. 37Б по 

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

770/1963г., при граници на имота: улица, УПИ IX– общински, земеделска земя и УПИ XI – 

зеленина. За имота е съставен Акт за ЧОС № 597/30.05.2012г., вписан в Службата по 

вписвания Първомай под № 54, том 4, дв.вх. № 1015 от 01.06.2012 г. 

1.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 5 000 лв. /пет 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 5 000 лв. /пет 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 № 295 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 19.05.2022 г. по протокол № 33 

 

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

собственост, съставляващ парцел /УПИ/ XIX – 319 от кв.53 по регулационния план на 

с.Драгойново, 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. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1170 кв.м., предназначен за 

жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ XIX – 319 от кв.53 по регулационния 

план на с.Драгойново, общ.Първомай, одобрен със заповед № РД-15-61/1988г., при граници 

на имота: улица, УПИ VIII – 320, УПИ Х – 321, УПИ IХ – 318, УПИ VIII – 316 и УПИ ХХ – 

315. За имота е съставен Акт за ЧОС № 628/07.04.2004г., вписан в Службата по вписвания 

Първомай под № 39, том 1, дв.вх. № 116 от 25.01.2005 г. 

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 9 360 лв. /девет хиляди  триста и шестдесет 

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

имоти. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 9 360 лв. /девет хиляди  триста и 

шестдесет 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 Драгойново, 

общ.Първомай. 

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

изпълнение на решението. 

 

Мотиви: настоящето 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 № 296 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 19.05.2022 г. по протокол № 33 

 

ОТНОСНО:  Вземане на решение от Общинския съвет на гр.Първомай, за даване на 

предварително съгласие за стартиране на процедура за промяна на предназначението 

на ПИ №06745.115.1, местност: "Анатемата", с НТП: За селскостопански горски 

ведомствен път, вид собственост: Общинска публична, площ 1454кв.м. и част от ПИ 

№06745.114.14, местност:"Кривия кър", с НТП: За селскостопански горски ведомствен 

път, вид собственост: Общинска публична, с площ около 650 кв.м., от целия с площ: 

2107 кв.м., с цел осигуряване на транспортен достъп и във връзка с промяна статута на 

ПИ №06745.109.16, местност: "Анатемата", по КККР на с.Брягово, общ.Първомай, 

одобрени със Заповед № РД-18-745 от 22.10.2019г. на Изпълнителния директор на 

АГКК.  

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.21, ал.2 и ал.3 от ЗОЗЗ, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, 

Общинският съвет на община Първомай  

 

  Р Е Ш И: 

 

1. Дава предварително съгласие за откриване на процедура за промяна 

предназначението на ПИ №06745.115.1 и част от ПИ №06745.114.14 с площ от 650 кв.м. от 

полски път в път с трайна настилка, във връзка с осигуряване на транспортен достъп и 

обслужване на ПИ №06745.109.16, местност: "Анатемата", по КККР на с.Брягово, 

общ.Първомай, одобрени със Заповед №РД-18-745/22.10.2019г. на Изпълнителния директор 

на АГКК; 

2. Възлага на заинтересованото лице, да проведе процедурата за промяна на 

предназначението на земеделската земя за не земеделски нужди на ПИ №06745.115.1, 

местност: "Анатемата", с НТП: За селскостопански горски ведомствен път, вид собственост: 

Общинска публична, с площ 1454кв.м. и на част от ПИ №06745.114.14, местност: "Кривия 

кър", с НТП: За селскостопански горски ведомствен път, вид собственост: Общинска 

публична, с площ около 650 кв.м., от целия с площ: 2107 кв.м., с цел осигуряване на 

транспортен достъп и обслужване на ПИ №06745.109.16, местност: "Анатемата", по КККР на 

с.Брягово, общ.Първомай, одобрени със Заповед №РД-18-745/22.10.2019г. на Изпълнителния 

директор на АГКК като от името на Община Първомай и за своя сметка, извършва 

необходимите правни и фактически действия пред съответните административни органи, 

други лица, организации и учреждения в страната, като съставя, подава, прилага и получава 

всички документи /молби, заявления, скици, удостоверения, решения, актове и др./ като 

изброяването на фактическите и правни действия и документи е примерно и не следва да се 

приемат като изрично/ изчерпателно изброени/, относими за започване и провеждане на 

процедурата за промяна на предназначението до нейното окончателно приключване.   



 

Мотиви: Съгласно  Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.21, ал.2 и ал.3 от ЗОЗЗ, Чл.30, ал.3 от 

ППЗОЗЗ, във връзка с Чл.110, ал.1, т.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 № 297 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 19.05.2022 г. по протокол № 33 

 

ОТНОСНО: Вземане на решение от Общинския съвет на гр.Първомай, за издаване на 

разрешение за изработването на ПУП–ПРЗ /план за регулация и план за застрояване/ с 

придружаващи го план-схеми и одобряване на задание към него, за поземлени имоти с 

идентификатори: 59080.42.526, 59080.42.518, 59080.42.519, 59080.42.520 и 59080.42.521, по 

Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Първомай, одобрени със Заповед 

№РД-18-758/22.10.2019 г.  

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, чл.124б, в съответствие с условията 

на чл.133, ал.7 и 8 от ЗУТ, чл.50, ал.6 от ППЗОЗЗ и чл.2 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет на 

община Първомай  
 

Р Е Ш И: 
 

1. Одобрява техническо задание за изработването на ПУП – ПРЗ /план за регулация и 

план за застрояване/ с придружаващи го план-схеми, за поземлени имоти с идентификатори: 

59080.42.526, 59080.42.518, 59080.42.519, 59080.42.520 и 59080.42.521, по Кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр.Първомай, одобрени със Заповед №РД-18-

758/22.10.2019г.  

2. Разрешава изработването на ПУП–ПРЗ /план за регулация и план за застрояване/ с 

придружаващи го план-схеми, за поземлени имоти с идентификатори: 59080.42.526, 

59080.42.518, 59080.42.519, 59080.42.520 и 59080.42.521, по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр.Първомай, одобрени със Заповед № РД-18-758/22.10.2019г.,  

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а, 

ал.1, чл.124б, във връзка с чл.109, ал.3, т.6 от ЗУТ, в съответствие с условията на чл.133, ал.7 

и 8 от ЗУТ, чл.50, ал.6 от ППЗОЗЗ и чл.2 от ЗСПЗЗ, с цел обособяване на нова 

производствена територия, за реализиране на приоритетна за Община Първомай инвестиция.   

 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 20 

Гласували:    За – 19 

  Против – няма 

  Въздържали се – няма 

  Не участвал в гласуването - 1 

 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 298 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 19.05.2022 г. по протокол № 33 

 

ОТНОСНО: Съгласие за извършване на процедура по изменение на Кадастралната 

карта и кадастралните регистри на неурбанизирана територия в землището на 

с.Езерово, общ.Първомай, одобрени със Заповед № РД-18-753/22.10.2019 г. на ИД на 

АГКК. 

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

администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.51, ал.3 от 

Закона за кадастъра и имотния регистър, чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за 

съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните 

регистри, Общинския съвет на община Първомай 

          Р Е Ш И : 

 1. Дава съгласие за извършване на процедура по изменение на Кадастралната карта 

и кадастралните регистри на землище с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрени 

със Заповед № РД-18-753/22.10.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, чрез делба на 

поземлен имот с идентификатор 27139.990.658 - публична общинска собственост, с начин на 

трайно ползване – пасище, съгласно предложения проект за делба, като са образуват два 

нови имота, а именно: 

1.1. Поземлен имот с проектен идентификатор № 27139.990.716, с проектна площ 2,000 

дка, НТП – пасище; 

1.2. Поземлен имот с проектен идентификатор № 27139.990.717, с проектна площ 

91,337 дка, НТП – пасище. 

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

изпълнение на решението. 

Мотиви: Подкрепа дейността на Ловно-рибарско дружество „Марица” гр.Първомай при 

осъществяване на основните ловностопански мероприятия, произтичащи от Закона за лова и 

Правилника за неговото приложение. 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 20 

Гласували:    За – 20 

  Против – няма 

  Въздържали се – нама 

 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 299 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 19.05.2022 г. по протокол № 33 

 

ОТНОСНО:  Избор на представител на Община Първомай за участие в комисията за 

изработване на областна здравна карта за област Пловдив. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.17, ал.1, т.4  от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.29, ал.4 от Закона за лечебните заведения, 

Общинският съвет на община Първомай  

Р Е Ш И : 

1.  Определя д-р Румяна Димитрова Бойлова, управител на „МБАЛ – Първомай” 

ЕООД град Първомай, като представител на община Първомай за участие в комисията за 

изработване на областна здравна карта за област Пловдив. 

 

Мотиви: Във връзка с постъпило в Общинска администрация Първомай Писмо вх. №04-12-

3/04.05.2022г. от Министъра на здравеопазването и в изпълнение на чл.29, ал.3 и ал.4 от 

Закона за лечебните заведения.  

 

 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 20 

Гласували:    За – 19 

  Против – няма 

  Въздържали се – няма 

  Не участвал в гласуването - 1 

 

 

 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 300 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 19.05.2022 г. по протокол № 33 

 

ОТНОСНО: Приемане  на годишен отчет по програма за развитие на туризма на 

територията на Община Първомай за 2021г. и Програма за развитие на туризма в 

Община Първомай през 2022г.  

 

На основание  чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,т.12 от ЗМСМА , чл.12 , т.1 във връзка с 

чл.11, ал.1 от Закона за туризма и във връзка с Решение отразено в протокол № 9 /10.05.2022г  

на Консултативния съвет по въпросите на туризма в община Първомай, Общинският съвет 

на Община Първомай  

 

Р Е Ш И : 

 

1. Приема годишен отчет по програма за развитие на туризма  през 2021г.    

2. Приема Програма за развитие на туризма в община Първомай през 2022г. 

 

 

Мотиви: Настоящото решение се приема с цел, изпълнение на мероприятията, които да 

популяризират  община Първомай, като разпознаваема туристическа дестинация. 

Да се изгради позитивен имидж на Общината, като привлекателно място за инвестиции в 

областта на туризма, чрез популяризиране на потенциалните възможности – съхранена 

природна среда, богато културно-историческо наследство, богат културен живот и съхранени 

традиции. 

 

 

 

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 № 301 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 19.05.2022 г. по протокол № 33 

 

ОТНОСНО:  Избор на представител на Община Първомай за участие в комисията за 

изработване на областна аптечна карта за област Пловдив. 

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23, чл.17, ал.1, т.4  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и чл.227б, ал.3 от Закона за лекарствените 

продукти в хуманната медицина, Общинският съвет на община Първомай  

Р Е Ш И : 

1.  Определя д-р Румяна Димитрова Бойлова, управител на „МБАЛ – Първомай” 

ЕООД град Първомай, като представител на община Първомай за участие в комисията за 

изработване на областна аптечна карта за област Пловдив. 

 

Мотиви: Във връзка с постъпило в Общинска администрация Първомай Писмо вх. №04-12-

4/13.05.2022г. от Министъра на здравеопазването и в изпълнение на чл.227б, ал. от Закона за 

лекарствените продукти в хуманната медицина.  

 

 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 20 

Гласували:    За – 19 

  Против – няма 

  Въздържали се – няма 

  Не участвал в гласуването - 1 

 

 

 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

 

 

 

 


