
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 369 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 23.11.2022 г. по протокол № 40 

 

ОТНОСНО: Определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд 

Първомай с мандат 2023 – 2027 г., определяне на възнаграждение на членовете на 

комисията  
 

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

администрация, чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт(ЗСВ), вр. с чл. 68”в” от ЗСВ, вр. с 

чл.8, ал.1 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет, 

както и във връзка с Решение №331, прието на 31.08.2022 год. по протокол №37 на ОбС 

Първомай, Общинският съвет на община Първомай  

 

                                                     Р Е Ш И : 

1/ Определя като кандидати за съдебни заседатели Ана Василева Стойчева, 

Антоанета Атанасова Чешмеджиева, Гергана Веселинова Сталева, Донка Цанева Тодорова, 

Кирил Христев Стоилов и Таня Георгиева Петрова, които да бъдат предложени от ОбС 

Първомай за избиране от Общото събрание на Окръжен съд Пловдив; 

 

2/ Възлага на Председателя на ОбС Първомай да изпрати на Председателя на 

Окръжен съд Пловдив, препис от настоящото решение (в частта му по т.1 и т.2) и списъка 

на кандидатите за съдебни заседатели, ведно с документите по чл.68, ал.3 от ЗСВ. 

 

3/ За изпълнение на вменените задължения, произтичащи от Закона за съдебната 

власт, както и от приетото от Общински съвет (ОбС) Първомай Решение №331/31.08.2022 

год. по протокол №37, дава съгласие и определя от бюджета на Община Първомай да бъде 

изплатено възнаграждение на членовете на Комисията за провеждане на процедура по 

избор на съдебни заседатели за Районен съд Първомай, с мандат 2023 – 2027 г., както 

следва: 

- Светозар Колев Славчев – председател – 350 лв; 

- Илия Тодоров Ганчев – член - 250 лв; 

- Мурат Ахмед Али  – член – 250 лв; 

- Маргарита Банова Давчева – член – 250 лв; 

- Росица Тоскова Генова – член – 250 лв. 
 

Общ брой общински съветници – 21 

По т.1 и т.2  



Присъствали:  21 

Гласували:      За – 21 

   Против – няма 

              Въздържали се – няма 

 

По т.3 

Присъствали:  21 

Гласували:      За – 16 

   Против – няма 

              Въздържали се – няма 

                         Неучастващи в гласуването – 5 / чл.16, ал.1, т.4 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет на община Първомай/ 

 

 

                         

                     ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 370 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 23.11.2022 г. по протокол № 40 

 

ОТНОСНО: Попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели към 

Районен съд – Първомай, с мандат 2023-2027 год. 

 

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

администрация, чл.68 и чл.68е от Закона за съдебната власт, чл.8, ал.4 от Наредба № 7/2017 

г. за съдебните заседатели и във вр. с писмо вх.№ 53-0-189/11.11.2022 г. от председателя на 

Окръжен съд Пловдив, Общинският съвет на община Първомай   

 

                                                     Р Е Ш И : 

1.Удължава срока за участие в процедура по избор на кандидати за съдебни заседатели, 

открита с Решение № 331, прието на 31.08.2022 г. по протокол № 37, за попълване на 

списъка на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд – Първомай, с мандат 2023-

2027 год. 

  

2. Изискванията към кандидатите, образците на документи, както и необходимите 

документи за кандидатстване са същите, определени с Решение № 331, прието на 

31.08.2022 г. по протокол № 37 на ОбС Първомай. 

 

3.Избраната с Решение № 331, прието на 31.08.2022 г. по протокол № 37 на ОбС 

Първомай комисия за провеждане на процедурата да продължи да изпълнява задълженията 

си съгласно Закона за съдебната власт. 

 

4. В срок от 25.11.2022 г. до 01.12.2022 г. кандидатите за съдебни заседатели подават в 

деловодството на Общински съвет Първомай - стая  № 205 в сградата на Общинска 

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

часа до 17.00 часа заявление /Приложение 1 към Решение № 331/31.08.2022 г./, към което 

прилагат следните документи: 

- подробна автобиография, подписана от кандидата; 

- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; 

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

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

препоръки; 

- мотивационно писмо; 

- писмено съгласие; 

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

Решение № 331/31.08.2022 г./; 

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

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 



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

16 юли 1973 г.;  

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

Решение № 331/31.08.2022 г./. 

 

4. Определя следните дати и срокове за работа на комисията: 

4.1. На 02.12.2022 г. след 13:00 ч. да проведе заседание, на което да разгледа подадените 

документи от заявителите и в рамките на същия ден да публикува на интернет страницата 

на община Първомай списъка на допуснатите кандидати, заедно с техните автобиографии, 

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

4.2. На 16.12.2022 г. след 13:00 ч. да проведе изслушване на кандидатите при спазване 

изискванията на чл.68а, ал.1-3 от ЗСВ и състави доклад за протичането му, както и 

протокол от изслушването, които да публикува на интернет страницата на Община 

Първомай, раздел Общински съвет. 

4.3. На 16.12.2022 г. да внесе в деловодството на Общинския съвет докладна записка с 

предложение за определяне на съдебни заседатели, като приложи протокола от 

изслушването и доклада за провеждането му. 

5. Откриването на процедурата по попълване на списъците за съдебни заседатели и 

правилата за нейното провеждане се обявяват на интернет страницата на Община Първомай 

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

сградата на Общинска администрация Първомай. 

 

Мотиви: Това решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.1 и т.23 от ЗМСМА, във вр. с 

чл.68 и чл.68е от ЗСВ, във вр. с чл.8, ал.4 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните 

заседатели и във връзка с писмо на Окръжен съд – Пловдив изх.№14600/11.11.2022 г. за 

започване на процедура по попълване на списъците за съдебни заседатели. 

 

 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали:  21 

Гласували:     За – 21 

  Против – няма 

  Въздържали се – няма 

 

 

                     ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 371 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 23.11.2022 г. по протокол № 40 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за възстановяване, разходване натрупаните и 

неусвоени, както и дължими месечни обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 

2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за 2022 г.. 

   На основание чл. 21, ал.2 във връзка с ал.1, т.6 и т.23 и  чл.17, ал.1, т.6, т.8 от Закона за 

местната администрация и местното самоуправление, чл. 66, ал.1 от  Закона за местните 

данъци и такси, във връзка с разпоредбата на §60 от ПРЗ на Закона за изменение и 

допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 17 от 01.03.2022 

г., в сила от 01.01.2022 г.), Общинският съвет на община Първомай  

                                                     Р Е Ш И : 

1. Дава съгласие натрупаните и неусвоени средства в банковата сметка за чужди 

средства на РИОСВ – Пловдив от месечни отчисления и обезпечения по чл.60 и чл.64 от 

Закона за управление на отпадъците за периода от 01.01.2022г. – 30.09.2022г. в размер на 

471 596,04 лв., да бъдат заявени за възстановяване от РИОСВ – Пловдив по банковата 

сметка на община Първомай и след възстановяването им да се изразходват за дейности, 

свързани с предоставяне на услугите по чл. 66 от Закона за местни данъци и такси. 

 

2. Дава съгласие община Първомай да използва дължимите за периода 01.10.2022 г. – 

31.12.2022 г.  месечни обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.1 от 

ЗУО, чрез вътрешни компенсирани промени, без да се променя начинът на определяне и 

размерът на такса битови отпадъци за 2022 година, които да се изразходват за планираните 

разходи, заложени в План-сметката за 2022г., свързани с предоставяне на услугите по чл. 66 

от  Закона за местните данъци и такси. 

 

3. Възлага на Кмета на община Първомай да предприеме всички необходими правни и 

фактически действия по изпълнение на настоящото решение.  

 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали:  21 

Гласували:       За – 21 

    Против – няма 

    Въздържали се – няма 

  

 

                     ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 372 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 23.11.2022 г. по протокол № 40 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за сключване на предварителен договор за промяна 

границите между съседни парцели УПИ VII – 2654 и УПИ II –  жилищно строителство 

от кв.85 по кадастралния и регулационен план на гр.Първомай, общ.Първомай, 

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

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

територията, чл.19 от Закона за задълженията и договорите, 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 : 

І. Приема пазарна оценка за общински терен с площ от 306.00 кв.м., обозначен 

между точки 1, 2, 3, 4, 5 и 6, колориран с зелен цвят на приложената скица - предложение, 

представляващ реално обособена част от УПИ II – жилищно строителство от кв.85 по 

регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с цел присъединяването 

му към парцел /УПИ/ VII – 2654 от кв.85 по регулационния план на гр.Първомай, 

обл.Пловдив, одобрен със заповед № РД-15-666/1994г., в размер на 6 100,00 лв. (шест 

хиляди и сто лева) без ДДС, изготвена от независим оценител.   

ІІ. Дава съгласие за сключване на предварителен договор между Община 

Първомай и Даниел …….. Иванов с ЕГН ……….., собственик на УПИ VII – 2654 от кв.85 

по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив във връзка с 

постигнато съгласие за прехвърляне на реално обособена част от общински терен с площ от 

306.00 кв.м., обозначен между точки 1, 2, 3, 4, 5 и 6, колориран със зелен цвят на скица - 

предложение изготвена от лицензиран геодезист, неразделна част от настоящото решение, 

по пазарна цена в размер на 6 100,00 лв. (шест хиляди и сто лева) без ДДС, както следва: 

 

ПРОЕКТ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН  ДОГОВОР 

за промяна на граници на урегулирани поземлени имоти 

 

   Днес, …………….. 2022г. / .….…………………..……..................................... две хиляди 

двадесет и втора година/ в гр. Първомай, обл.Пловдив на основание чл.15, ал.3 и ал.5 от 

Закон за устройство на територията, чл.19 от Закон за задълженията и договорите, чл.56 и 

чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество и в изпълнение на Решение № …………… на Общински съвет гр.Първомай, 

прието на ………………..г., се сключи настоящият договор между: 

 

        1. ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ със седалище и адрес на управление: гр.Първомай, общ. 

Първомай, обл.Пловдив, ул.”Братя Миладинови-юг” № 50 с ЕИК ……………., 

представлявана от кмета – …………………………., от една страна  и  



   2. Даниел ………. Иванов с ЕГН ................. , притежаващ л.к. № .................., издадена 

на ................... от МВР - ............, с постоянен адрес: ………., обл.Пловдив, ул. …………….., 

от друга страна, за следното: 

 

        Чл.1 Страните по този договор  се споразумяват да се промени границата между УПИ 

VII – 2654 от кв.85 по кадастралния и регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, 

обл.Пловдив, собственост на Даниел ………. Иванов и УПИ II –  жилищно строителство от 

кв.85 по кадастралния и регулационен план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, 

собственост на Община Първомай, след влизане в сила на заповедта за одобряване на плана 

за регулация по реда на чл.15, ал.6 от ЗУТ, съгласно скица-предложение изготвена от 

лицензиран геодезист. 

        Чл.2 Страните по този договор се споразумяват, че след влизане  в сила на плана по 

чл.1 ще сключат окончателен договор за промяната на границата, като Даниел ……... 

Иванов купува от Община Първомай общински терен с площ от 306.00 кв.м., обозначен 

между точки 1, 2, 3, 4, 5 и 6, колориран с зелен цвят на скица-предложение, изготвена от 

лицензиран геодезист, представляваща реално обособена част от УПИ II – жилищно 

строителство в кв.85 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, 

с цел присъединяването му към УПИ VII – 2654 в кв.85 по регулационния план на 

гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед Заповед № РД-15-

666/1994г., за сумата от 6 100,00 лв. (шест хиляди и сто лева) без ДДС, изготвена от 

лицензиран оценител и одобрена от Общински съвет гр.Първомай. 

    Недвижимият имот, предмет на настоящия предварителен договор е графично 

изобразен в приложената скица – предложение, изготвена от лицензиран геодезист, 

представляваща неразделна част от него. 

    Чл.3 В едномесечен срок от подписване на настоящия договор Даниел ………. Иванов 

следва да заплати на Община Първомай сумата по чл.2, както и всички дължими данъци и 

такси по сделката, както следва: 

         - пазарната цена на имота в размер на ………………………. без ДДС, да се заплати 

изцяло в български лева по сметка на Община Първомай; 

         - 20 % ДДС върху стойността на имота, съгласно чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС в размер на 

……………………………., вносими по сметка на община Първомай; 

         - 2,5% данък за придобиване на имущество, начислен върху цената на придобитото 

имущество, съгласно чл.33, ал.1 във връзка с чл.35, ал.2 от Наредбата за определяне 

размера на местните данъци в Община Първомай, в размер на 

………………………………….. , вносими по сметка на Община Първомай. 

           Чл.4 В случай, че изменението на ПУП - ПР не влезе в сила шест месеца след 

сключване на настоящия договор, се извършва нова оценка, въз основа на която се сключва 

окончателният договор. 

           Чл.5 Окончателният договор за прехвърляне на собствеността върху недвижимия 

имот, описан в чл.2 ще се сключи не по-късно от един месец от влизане в сила на заповедта 

за изменение на ПУП - ПР.  

            Чл.6  Настоящият договор е предварителен по смисъла на чл. 19 от ЗЗД, като всяка 

от страните може да поиска сключване на окончателен договор при изпълнение на всички 

горепосочени условия. 

           Чл.7 Разноските, данъците и таксите, които възникнат във връзка с този или 

окончателния договор са за сметка на Даниел …….. Иванов.  

           Чл.8 В случай, че сумите по чл.3 от настоящия договор, не бъдат внесени в указания 

едномесечен срок, и не се представи документ за извършеното плащане, настоящият 

предварителен договор се счита за прекратен и не могат да се черпят права от него и да се 

иска сключване на окончателен договор. 



 

  СПОРАЗУМЕЛИ СЕ : 

     За  Община  Първомай:   …………………………. 

     Даниел ……… Иванов:     ………………………………… 
 

     ІV. На основание чл.134, ал.2 от ЗУТ, Общинския съвет на община Първомай дава 

съгласие да се изработи ПУП-ПР /план регулация/ за промяна на границите между съседни 

парцели УПИ VII – 2654 и УПИ II – жилищно строителство, и двата от кв.85 по 

кадастралния и регулационен план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, като 

изработването и процедирането на проекта за изменение на ПУП-ПР са за сметка на Даниел 

Янков Иванов. 
         VII. Възлага на кмета на Община Първомай да сключи предварителен договор и 

изпълни законовите процедури по настоящото решение. 

 

 

 

Мотиви: Предвид необходимостта от привеждане на парцели УПИ VII – 2654 и УПИ II – 

жилищно строителство от кв.85 по кадастралния и регулационен план на гр.Първомай, 

общ.Първомай, обл.Пловдив, в съответствие с действителното им състояние, при спазване 

на нормативната база, запазване и прилагане на зададените с плана параметри и показатели 

на същите. 

 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали:  21 

Гласували:       За – 21 

    Против – няма 

    Въздържали се – няма 

 

                     ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 373 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 23.11.2022 г. по протокол № 40 

 

 

ОТНОСНО: Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот № 

06745.143.15, отреден за местен път, в землището на с.Брягово, общ.Първомай. 

 

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

администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, 

ал.2, и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общинският съвет на община Първомай 

 

                                                     Р Е Ш И : 

Обявява за частна общинска собственост поземлен имот № 06745.143.15, с площ 689 

кв.м., с начин на трайно ползване – за местен път, находящ се в местността „Баира”, 

землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, поради това, че е престанал да 

изпълнява предназначението си по чл.3, ал.2, т.3 от Закона за общинската собственост.  

 

 

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

местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за 

общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и с цел насърчаване на 

инвестиционния процес на бизнеса на територията на общината. 

 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали:   21 

Гласували:       За – 21 

    Против – няма 

    Въздържали се – няма 

                        

 

                     ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 374 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 23.11.2022 г. по протокол № 40 

 

 

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

общински с площ от 570 кв.м. от кв.160 по регулационния план на гр.Първомай, 

общ.Първомай, обл.Пловдив,  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.8, ал.1 и ал.9, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската 

собственост, във връзка с връзка с чл.6, 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. 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 В. „Имоти, които община Първомай има намерение да продаде по реда на чл.35, 

ал.3 от ЗОС” с нова точка, а именно: 

„т.9. Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 570 кв.м., предназначен за 

жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ XXI – общински от кв.160 по 

регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.” 

    II. Дава съгласие да се продаде на Калинка ……. Каразапрянова с ЕГН …….. и 

наследниците на Зоя …….. Караманова – Асен ……. Караманов с ЕГН ………. и Паунка 

…….. Караманова с ЕГН ……….., при равни дялове от следния общински недвижим имот – 

частна общинска собственост: 

    Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 570 кв.м., предназначен за жилищно 

строителство, съставляващ УПИ XХI – общински от кв.160 по регулационния план на 

гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдивска, одобрен със Заповед № РД-15-666/1994г., 

при граници на имота: улица, УПИ XXII – общ., УПИ IV – държ. и  УПИ XX – държ.  

     За имота е съставен Акт за ЧОС № 2339/05.10.2022г., вписан в Службата по 

вписвания Първомай под № 24, том 6, дв.вх. № 1618/06.10.2022г. 

     III. Одобрява пазарна оценка размер на 9 120,00 лв. /девет хиляди сто и двадесет лева/ 

без ДДС или 10 944,00 лв. /десет хиляди деветстотин четиридесет и четири лева/ с вкл. 

ДДС, изготвена от независим оценител. 

      IV. Цената на описания по т.I общински недвижим имот, в размер на 10 944,00 лв. 

/десет хиляди деветстотин четиридесет и четири лева/ с вкл. ДДС, се дължи при равни 

дялове от стойността на имота от Калинка …….. Каразапрянова и наследниците на Зоя 

……. Караманова - Асен ……. Караманов и Паунка …….. Караманова, като всички данъци 

и такси по сделката са за тяхна сметка. 



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

продажба на описания в т.II недвижим имот. 

 

 

Мотиви: Настоящото решение се приема във връзка със заявления Вх. № 94-00-

2107/08.09.2022г. и Вх. № 94-00-2481/11.10.2022г., 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:   21 

Гласували:       За – 21 

    Против – няма 

    Въздържали се – няма 

 

 

                     ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 375 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 23.11.2022 г. по протокол № 40 

 

ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ XVII – 77 

от кв. 8 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, общ.Първомай, 

обл.Пловдив, 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.8, ал.1 и ал.9, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от 

Закона за общинската собственост, във връзка с връзка с чл.6, 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. 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 В. „Имоти, които община Първомай има намерение да продаде по реда на чл.35, 

ал.3 от ЗОС” с нова точка, а именно: 

„т.10. Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 877 кв.м., предназначен за 

жилищно строителство, съставляващ парцел УПИ XVII – 77 от кв.8 по регулационния план 

на кв.Дебър, гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.” 

II. Дава съгласие да се продаде на наследниците на Асен …… Илиев - Илия ….. 

Иванов с ЕГН ……., Милко …….. Иванов с ЕГН ……… и Златка ……. Илиева с ЕГН 

…….., следният общински недвижим имот – частна общинска собственост: 

     Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 877 кв.м., предназначен за жилищно 

строителство, съставляващ парцел УПИ XVII – 77 от кв.8 по регулационния план на 

кв.Дебър, гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със Заповед № 626/1965г., 

при граници на имота:  УПИ XVIII – 76, УПИ XIX – 75, УПИ XX – 74, УПИ II – 70, УПИ 

XVI – 1117 и улицa. За имота е съставен Акт за ЧОС № 2334/20.09.2022г., вписан в 

Службата по вписвания Първомай под № 161, том 5, дв.вх. № 1517 от 23.09.2022г.  

     III. Одобрява пазарна оценка размер 12 278 лв. (дванадесет хиляди двеста седемдесет 

и осем лева) без ДДС или 14 733,60 лв. (четиринадесет хиляди седемстотин тридесет и три 

лева и шестдесет стотинки) с вкл. ДДС, изготвена от независим оценител. 



     IV. Цената на описания в т.II общински недвижим имот, в размер на 14 733,60 лв. 

(четиринадесет хиляди седемстотин тридесет и три лева и шестдесет стотинки) с вкл. ДДС, 

се дължи от наследниците на Асен …….. Илиев - Илия …….. Иванов с ЕГН ……., Милко 

…… Иванов с ЕГН ……. и Златка …….. Илиева с ЕГН …….., като всички данъци и такси 

по сделката са за тяхна сметка. 

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

продажба на описания в т.II недвижим имот. 

 

 

Мотиви: Настоящото решение се приема във връзка със заявление вх. № 94-01-

14/21.09.2022г. 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:  21 

Гласували:       За – 21 

    Против – няма 

    Въздържали се – няма 

 

 

                     ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 376 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 23.11.2022 г. по протокол № 40 

 

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг на поземлени имоти с НТП - за 

селскостопански, горски, ведомствен път - частна общинска собственост, по КККР на 

гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, местността „Пантелей Липака”. 

   На основание чл.21, ал.2, във вр. с ал.1 т.8 от Закона 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 2022 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които 

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

” 24. Поземлен имот 59080.37.52, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, 

м. ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП За 

селскостопански, горски, ведомствен път, площ 250 кв. м, стар номер 37.9501; 

25. Поземлен имот 59080.37.54, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, 

м. ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП За 

селскостопански, горски, ведомствен път, площ 56 кв. м, стар номер 37.9501; 

26. Поземлен имот 59080.37.55, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, 

м. ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП За 

селскостопански, горски, ведомствен път, площ 826 кв. м, стар номер 37.9501, 

27. Поземлен имот 59080.33.9506, област Пловдив, община Първомай, гр. 

Първомай, м. ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА, вид собств. Общинска частна, вид територия 

Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 311 кв. м, стар номер 

33.9502; 

28. Поземлен имот 59080.33.9508, област Пловдив, община Първомай, гр. 

Първомай, м. ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА, вид собств. Общинска частна, вид територия 

Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 303 кв. м, стар номер 

33.9502; 

29. Поземлен имот 59080.33.9509, област Пловдив, община Първомай, гр. 

Първомай, м. ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА, вид собств. Общинска частна, вид територия 

Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 595 кв. м, стар номер 

33.9503; 

30. Поземлен имот 59080.33.9511, област Пловдив, община Първомай, гр. 

Първомай, м. ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА, вид собств Общинска частна, вид територия 

Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 1296 кв. м, стар номер 

33.9503; 

31. Поземлен имот 59080.33.9514, област Пловдив, община Първомай, гр. 

Първомай, м. ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА, вид собств. Общинска частна, вид територия 



Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 2590 кв. м, стар номер 

33.9505; 

32. Поземлен имот 59080.38.55, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, 

м. ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП За 

селскостопански, горски, ведомствен път, площ 805 кв. м, стар номер 38.9502; 

33. Поземлен имот 59080.39.18, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, м. 

ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП За 

селскостопански, горски, ведомствен път, площ 32 кв. м, стар номер 39.9501; 

34. Поземлен имот 59080.38.9505, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, 

м. ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП За 

селскостопански, горски, ведомствен път, площ 2900 кв. м, стар номер 38.9501; 

35. Поземлен имот 59080.37.9503, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, 

м. ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 1419 кв.м; 

36. Поземлен имот 59080.37.9502, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, 

м. ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 431 кв.м.”. 

 

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

наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: 

1.1. Поземлен имот 59080.37.52, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, 

м. ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП За 

селскостопански, горски, ведомствен път, площ 250 кв. м, стар номер 37.9501. 

1.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 700,00 лв. /седемстотин лева/ за описания 

по т.ІI.1.1. общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти. 

1.3. Определя начална тръжна цена в размер на 700,00 лв. /седемстотин лева/. 

2.1. Поземлен имот 59080.37.54, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, 

м. ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП За 

селскостопански, горски, ведомствен път, площ 56 кв. м, стар номер 37.9501. 

2.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 157,00 лв. /сто петдесет и седем лева/ за 

описания по т.ІI.2.1. общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти. 

2.3. Определя начална тръжна цена в размер на 157,00 лв. /сто петдесет и седем 

лева/. 

3.1. Поземлен имот 59080.37.55, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, 

м. ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП За 

селскостопански, горски, ведомствен път, площ 826 кв. м, стар номер 37.9501. 

3.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 2 313 лв. /две хиляди триста и тринадесет 

лева/ за описания по т.ІI.3.1. общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти. 

3.3. Определя начална тръжна цена в размер на 2 313 лв. /две хиляди триста и 

тринадесет лева/. 

4.1. Поземлен имот 59080.33.9506, област Пловдив, община Първомай, гр. 

Първомай, м. ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА, вид собств. Общинска частна, вид територия 

Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 311 кв. м, стар номер 

33.9502. 

4.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 871,00 лв. /осемстотин седемдесет и един 

лева/ за описания по т.ІI.4.1. общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти. 

4.3. Определя начална тръжна цена в размер на 871,00 лв. /осемстотин 

седемдесет и един лева/. 

5.1. Поземлен имот 59080.33.9508, област Пловдив, община Първомай, гр. 

Първомай, м. ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА, вид собств. Общинска частна, вид територия 



Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 303 кв. м, стар номер 

33.9502. 

5.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 848,00 лв. /осемстотин четиридесет и осем 

лева/ за описания по т.ІI.5.1. общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти. 

5.3. Определя начална тръжна цена в размер на 848,00 лв. /осемстотин 

четиридесет и осем лева/. 

6.1. Поземлен имот 59080.33.9509, област Пловдив, община Първомай, гр. 

Първомай, м. ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА, вид собств. Общинска частна, вид територия 

Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 595 кв. м, стар номер 

33.9503. 

6.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 1 666,00 лв. /хиляда шестстотин шестдесет 

и шест лева/ за описания по т.ІI.6.1. общински имот, изготвена от оценител на недвижими 

имоти. 

6.3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 666,00 лв. /хиляда шестстотин 

шестдесет и шест лева/. 

7.1. Поземлен имот 59080.33.9511, област Пловдив, община Първомай, гр. 

Първомай, м. ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА, вид собств Общинска частна, вид територия 

Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 1296 кв. м, стар номер 

33.9503; 

7.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 3 630,00 лв. /три хиляди шестстотин и 

тридесет лева/ за описания по т.ІI.7.1. общински имот, изготвена от оценител на недвижими 

имоти. 

7.3. Определя начална тръжна цена в размер на 3 630,00 лв. /три хиляди 

шестстотин и тридесет лева/. 
8.1. Поземлен имот 59080.33.9514, област Пловдив, община Първомай, гр. 

Първомай, м. ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА, вид собств. Общинска частна, вид територия 

Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 2590 кв. м, стар номер 

33.9505. 

8.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 7 252,00 лв. /седем хиляди двеста петдесет 

и два лева/ за описания по т.ІI.8.1. общински имот, изготвена от оценител на недвижими 

имоти. 

8.3. Определя начална тръжна цена в размер на 7 252,00 лв. /седем хиляди 

двеста петдесет и два лева/. 

9.1. Поземлен имот 59080.38.55, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, 

м. ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП За 

селскостопански, горски, ведомствен път, площ 805 кв. м, стар номер 38.9502. 

9.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 2 254,00 лв. /две хиляди двеста петдесет и 

четири лева/ за описания по т.ІI.9.1. общински имот, изготвена от оценител на недвижими 

имоти. 

9.3. Определя начална тръжна цена в размер на 2 254,00 лв. /две хиляди двеста 

петдесет и четири лева/. 

10.1. Поземлен имот 59080.39.18, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, 

м. ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП За 

селскостопански, горски, ведомствен път, площ 32 кв. м, стар номер 39.9501. 

10.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 90,00 лв. /деветдесет лева/ за описания по 

т.ІI.10.1. общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти. 

10.3. Определя начална тръжна цена в размер на 90,00 лв. /деветдесет лева/. 

11.1. Поземлен имот 59080.38.9505, област Пловдив, община Първомай, гр. 

Първомай, м. ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА, вид собств. Общинска частна, вид територия 



Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 2900 кв. м, стар номер 

38.9501. 

11.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 8 120,00 лв. /осем хиляди сто и двадесет 

лева/ за описания по т.ІI.11.1. общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти. 

11.3. Определя начална тръжна цена в размер на 8 120,00 лв. /осем хиляди сто и 

двадесет лева/. 

12.1. Поземлен имот 59080.37.9503, област Пловдив, община Първомай, гр. 

Първомай, м. ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА, вид собств. Общинска частна, вид територия 

Земеделска, категория 9, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 1419 кв.м. 

12.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 3 973,00 лв. /три хиляди деветстотин 

седемдесет и три лева/ за описания по т.ІI.12.1. общински имот, изготвена от оценител на 

недвижими имоти. 

12.3. Определя начална тръжна цена в размер на 3 973,00 лв. /три хиляди 

деветстотин седемдесет и три лева/. 

13.1. Поземлен имот 59080.37.9502, област Пловдив, община Първомай, гр. 

Първомай, м. ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА, вид собств. Общинска частна, вид територия 

Земеделска, категория 9, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 431 кв.м. 

13.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 1 207,00 лв. /хиляда двеста и седем лева/ за 

описания по т.ІI.13.1. общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти. 

13.3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 207,00 лв. /хиляда двеста и 

седем лева/. 

 

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

изпълнение на решението. 

 

 

 

Мотиви: Настоящото решение се приема във връзка с изпълнение на Решение № 358, 

прието на 31.10.2022г. по Протокол № 39 на Общинския съвет на община Първомай и с цел 

насърчаване и подкрепяне на инвестиционния процес на средения бизнес на територията на 

общината. 

 

 

 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали:   21 

Гласували:        За – 21 

     Против – няма 

     Въздържали се – няма 

 

 

 

                     ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 377 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 23.11.2022 г. по протокол № 40 

 

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

собственост, по КККР на 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 

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 2022 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които 

Община Първомай има намерение да продаде” с нова точка,  а именно: 

  „т.37. Поземлен имот с идентификатор 40155.4.80 по КККР с.Крушево, 

общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-755/22.10.2019 г. на 

Изп.директор на АГКК, местността „АРМУТЛУКА”, с площ 52 595 кв.м., трайно 

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

категория на земята: 5, номер по предходен план 004080; 

 т.38. Поземлен имот с идентификатор 40155.1.261 по КККР на с. Крушево, 

община Първомай, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-755/22.10.2019 г. на 

Изп.директор на АГКК, местността „ЛОЗЯТА”, с площ 14 344 кв.м., трайно предназначение 

на територията: Земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 6, 

номер по предходен план 001261.” 

 

II. 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 40155.4.80 /четиридесет хиляди сто и 

петдесет и пет, точка, четири, точка, осемдесет/, по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-

755/22.10.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местността „АРМУТЛУКА”, с 

площ 52 595 кв.м. /петдесет и две хиляди петстотин деветдесет и пет квадратни метра/, 

трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване – Изоставена 

нива, категория на земята: 5 /пета/, номер по предходен план 004080 /нула, нула, четири, 

нула, осем, нула/, собственик: Община Първомай, при съседи на имота - имоти с 

идентификатори: 40155.4.79, 40155.4.81.  

За имота е съставен Акт за ЧОС 307/22.04.2010г., вписан в Службата по вписвания 

Първомай под № 177, том II от 29.04.2010г., дв.вх.№ 575. 



 1.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 52 600 лв. (петдесет и две хиляди и 

шестстотин лева) за описания по т.ІI.1.1. общински имот, изготвена от независим оценител. 

1.3. Определя начална тръжна цена в размер 52 600 лв. (петдесет и две хиляди и 

шестстотин лева). 

 

2.1 Поземлен имот с идентификатор 40155.1.261 /четиридесет хиляди сто и 

петдесет и пет, точка, едно, точка, двеста шестдесет и едно/, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрени със Заповед 

№ РД-18-755/22.10.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местността „ЛОЗЯТА”, с 

площ 14 344 кв.м. /четиринадесет хиляди триста четиридесет и четири квадратни метра/, 

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

категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план 001261 /нула, нула, едно, две, 

шест, едно/, собственик: Община Първомай, при съседи на имота - имоти с 

идентификатори: 40155.8.1, 40155.1.262, 40155.1.2, 40155.1.5.  

За имота е съставен Акт за ЧОС 302/30.03.2010г., вписан в Службата по вписвания 

Първомай под № 89, том II от 06.04.2010г., дв.вх.№ 461. 

2.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 14 350 лв. (четиринадесет хиляди триста и 

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

2.3. Определя начална тръжна цена в размер 14 350 лв. (четиринадесет хиляди 

триста и петдесет лева). 

 

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

на имота по т.II.1.1 и 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.Крушево, общ.Първомай.  

IV. 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 

Закон за местното самоуправление и местна 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 

подкрепа на земеделието в района. 

 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали:   21 

Гласували:     За – 11 

  Против – няма 

  Въздържали се – 10 

 

 

                     ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 378 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 23.11.2022 г. по протокол № 40 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на община Първомай с проект: „Рехабилитация и 

реконструкция на общински път PDV 1213 Първомай-Бяла река-Драгойново в 

участъците от км 0+260 до км 1+305 в регулацията на гр. Първомай и от км 11+825 до 

км 14+325 между с. Православен и с. Драгойново“ за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-7.019 - Пътища „Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и 

съоръженията и принадлежностите към тях” по под-мярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

    На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет на община 

Първомай 

                                                     Р Е Ш И : 

1. Дава съгласие община Първомай да кандидатства по процедура за подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите 

към тях” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014 

– 2020 г. с проектно предложение: „Рехабилитация и реконструкция на общински път PDV 

1213 Първомай-Бяла река-Драгойново в участъците от км 0+260 до км 1+305 в регулацията 

на гр. Първомай и от км 11+825 до км 14+325 между с. Православен и с. Драгойново“.  

2. Упълномощава кмета на община Първомай да предприеме всички необходими действия 

във връзка с подготовката и кандидатстването с проектното предложение пред 

Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. 

3. Потвърждава, че дейностите, включени в проект „Рехабилитация и реконструкция на 

общински път PDV 1213 Първомай-Бяла река-Драгойново в участъците от км 0+260 до км 

1+305 в регулацията на гр. Първомай и от км 11+825 до км 14+325 между с. Православен и 

с. Драгойново”, съответстват на Цел 4: „Балансирано териториално развитие“; Приоритет 

14: „Подобряване на транспортната достъпност и свързаност“; Мярка 1.: „Подобряване на 

мрежата от общински пътища в селските райони за осигуряване достъп до турестически, 

исторически обекти, както и достъп до образователни, здравни и социални услуги в 

населените места“от Плана за интегрирано развитие на община Първомай за периода 2021-

2027 г. 



 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали:   21 

Гласували:       За – 21 

    Против – няма 

    Въздържали се – няма 

 

 

                     ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 379 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 23.11.2022 г. по протокол № 40 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на община Първомай с проект: „Подобряване 

енергийната ефективност на сградата на общинска администрация гр. Първомай“, 

включително и инвестиции за производство на енергия от ВЕИ за нуждите на 

сградата на общинска администрация в гр. Първомай за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна 

ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински 

сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната 

енергийна ефективност” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие 

на селските райони 2014 – 2020 г. 

       На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет на община 

Първомай 

                                                     Р Е Ш И : 

1. Дава съгласие община Първомай да кандидатства по процедура за подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени 

услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност” по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с проектно 

предложение: „Подобряване енергийната ефективност на сградата на общинска 

администрация гр. Първомай”, включващо и инвестиции за производство на енергия от 

ВЕИ за нуждите на общинска администрация в гр. Първомай. 

 2. Упълномощава кмета на община Първомай да предприеме всички необходими действия 

във връзка с подготовката и кандидатстването с проектното предложение пред 

Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. 

3. Потвърждава, че дейностите, включени в проект „Подобряване енергийната ефективност 

на сградата на общинска администрация гр. Първомай”, съответстват на Цел 3: 

„Подобряване на екологичната инфраструктура“; Приоритет 12.: „Развитие на енергийната 

инфраструктура. Енергийна ефективност“; Мярка 1.: „Насърчаване използването на ВЕИ“ и 

Мярка 5.: „Подобряване ефективността на сградните инсталации“ от Плана за интегрирано 

развитие на община Първомай за периода 2021-2027 г.; 



4. Потвърждава, че дейностите, включени в проект „Подобряване енергийната ефективност 

на сградата на общинска администрация гр. Първомай”, съответстват на Програмата за 

енергийна ефективност на община Първомай. 

 

 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали:   21 

Гласували:       За – 21 

    Против – няма 

    Въздържали се – няма 

 

 

                     ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 


