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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ПЪРВОМАЙ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
Николай Митков – зам. кмет на Община Първомай
ОТНОСНО: Допълнение на Общински план за развитие на Община Първомай за периода 2007 –
2013 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Общински план за развитие на Община Първомай за периода 20072013 г. е приет с решение №
242 / 30.06.2005 година на общински съвет Първомай по протокол 24.
Пред местните поделения /юридически лица/ на Пловдивска Света митрополия се открива
възможност да кандидатстват с проекти по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените
места” по Наредба №24 от 29.07.2013г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по тази мярка, по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 
2013 г.
Кандидатстването по тази мярка изисква общината да декларира, че дейностите по проекта
са включени в приоритетите на Общината, които намират отражение в Общински план за развитие
на Община Първомай за периода 2007 – 2013 г. Към настоящият момент такъв приоритет в плана
на общината не съществува. За това предлагам допълнение на съществуващия план, изразяващо се
във включването в точка 3.1.4 Приоритет 4. Устройство на територията, Подцел 1 Предпоставки за
реализация на инвестиционни намерения да се добави нова мярка 4.1.5 Реконструкция и ремонт на
сгради с религиозно значение. Това би открило възможност пред местните поделения /юридически
лица/ на Пловдивска Света митрополия да кандидатсват с проекти по мярка 322 “Обновяване и
развитие на населените места”.
В изпълнение на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, проекта на допълнението на
Общинския план за развитие бе обявен на сайта на общината. С това се даде възможност в
законоустановения 14 дневен срок, заинтересованите лица да направят своите предложения и
становища по проекта.
По повод на гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.24 т.1 от Закона
за регионалното развитие, чл.15, ал.2 от Наредба №24 от 29.07.2013г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Обновяване и развитие на населените
места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г. предлагам на
Общински съвет  гр. Първомай, да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Допълва Общински план за развитие на община Първомай за 2007 – 2013 година, като в точка
3.1.4 Приоритет 4. Устройство на територията, Подцел 1 Предпоставки за реализация на
инвестиционни намерения създава нова мярка 4.1.5 Реконструкция и ремонт на сгради с
религиозно значение.

2. В приложение 1 в таблица „Описание на мерките” след реда „Приоритет 4, подцел 1, Мярка 4”
да бъде добавен нов ред както следва:
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Мотиви: Във връзка с чл.15, ал.2 от Наредба №24 от 29.07.2013г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Обновяване и развитие на населените
места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г. и с оглед
получаване на безвъзмездна финансова помощ от местни поделения /юридически лица/ на
Пловдивска Света митрополия с цел реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение на
територията на община Първомай.

Николай Митков
Зам.кмет на община Първомай

