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І.  ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ. 

           Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинската собственост  
е разработена  на основание разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и 
във връзка с чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество.  

Програмата отразява намеренията на Община Първомай за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост през 2017 г. Тя има отворен характер, позволяващ гъвкавост 
при нейното изпълнение и може да се актуализира през годината в зависимост от конкретните 
условия и нормативната уредба. Програмата е със следното съдържание: 

1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 
придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост; 

2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне 
под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските 
дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за публично – частно 
партньорство или за предоставяне на концесия; 

3. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу 
имоти на граждани или юридически лица; 

4. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и 
способите за тяхното придобиване; 

5. Обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти; 
6. Обектите от първостепенно значение; 

II. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, 
СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО 

С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

№ 
по 
ре
д 

Вид дейност 
Прогнозен 

резултат в лв. 
/без ДДС/ 

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ

А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1. Приходи от наем на помещения                             38 800

2. Приходи от наем на терени                                                      19 600

3. Приходи от наем на жилища                                              1 200

4. Приходи от наем на язовири и водоеми                                   45 000

5. Приходи от аренда и наем на земеделска земя          195 400

6. Приходи от концесии                                                   8 000

7. Приходи от пазари, тържища и тротоари                                  120 000

Всичко от управление на имоти-общинска собственост             428 000 

Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1. Продажба на имоти-общинска собственост       220 000

2. Учредяване на ограничени вещни права                                5 000

Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост 225 000

ВСИЧКО ПРИХОДИ 653 000
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НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

1. За технически дейности (скици, разделяне или обединяване на 
имоти, заснемане на имоти, промяна на НТП, промяна статута на 
поземлени имоти за разширение на гробищни паркове по 
съответните населени места и др.) 

10 000

2. За пазарни оценки  9 000

3. За обяви и публикации 9 000

4. Разходи за концесии 5 000

5 . Разходи за закупуване на имоти 5 000

6. Разходи за ликвидиране на съсобственост                30 000

7. Разходи за оператор на язовирна стена               35 000

ВСИЧКО РАЗХОДИ 103 000

III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 
ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ 

КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ 
ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, ЗА 
ПУБЛИЧНО – ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

КОНЦЕСИЯ 

№ Описание на имота 

А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ И 

АРЕНДА

Помещения и терени в регулация 
1. Помещение за офис с площ от 16,80 кв.м., находящо се на втори етаж от двуетажна 

масивна сграда „Бивш център за работа с деца Първомай”, попадаща в УПИ VІІІ – 
младежки дом в кв.66 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив. 

2. Терен за търговски цели с площ от 12 кв.м., находящ се в северозападната част на УПИ 
ХХVII – общ.обсл.д-ти, кв.116„в” по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив. 

3. Терен за търговски цели с площ от 26 квм., находящ се в североизточната част на УПИ 
II – жил. стр., в кв. 28 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив. 

4. Терен за търговски цели с площ от 32 кв. м., находящ се в югоизточната част на УПИ II 
– жил. стр., в кв.28 по регулационния план на гр.Първомай.

5. Терен №1 за търговски цели с площ от 25 кв.м., находящ се в северозападната част на 
УПИ I – жил. стр., в кв.104 по регулационния план на гр.Първомай.  

6. Терен №5 за търговски цели с площ от 16 кв.м., находящ се в северозападната част на 
УПИ I – жил. стр., в кв.104 по регулационния план на гр.Първомай. 

7. Терен №6 за търговски цели с площ от 16 кв.м., находящ се в северозападната част на 
УПИ I – жил. стр., в кв.104 по регулационния план на гр.Първомай.

8. Терен за търговски цели с площ от 16 кв.м., находящ се в северозападната част на УПИ І 
– жилищно строителство на ул. „Княз Борис І” в кв.104 по регулационния план на 
гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

9. Стая № 309 с площ от 18.60кв.м., находяща се на трети етаж, секция „Б” /южно крило/ в 
сградата на Общинска администрация – Първомай, цялата със ЗП от 1684 кв.м., 
находяща се в УПИ – ОБНС, администрация в кв. 89 по регулационния план на 
гр.Първомай, обл.Пловдив. 

10. Стая № 310 с площ от 18.70кв.м., находяща се на трети етаж, секция „Б” /южно крило/ в 
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сградата на Общинска администрация – Първомай, цялата със ЗП от 1684 кв.м., 
находяща се в УПИ – ОБНС, администрация в кв. 89 по регулационния план на 
гр.Първомай, обл.Пловдив. 

11. Стая № 311 с площ от 18.60кв.м., находяща се на трети етаж, секция „Б” /южно крило/ в 
сградата на Общинска администрация – Първомай, цялата със ЗП от 1684 кв.м., 
находяща се в УПИ – ОБНС, администрация в кв. 89 по регулационния план на 
гр.Първомай, обл.Пловдив. 

12. Терен за търговски цели с площ от 50 кв.м., находящ се в УПИ I - битов комбинат на 
ул.”Княз Борис І”, в кв.60 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай 

13. Терен с площ от 5 кв.м., находящ се в североизточната част на УПИ IІІ - културен дом в 
кв.52 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай. 

14. Терен за търговски цели с площ от 30 кв.м., попадащ в уширение на улица пред УПИ IІІ 
- 346, обслужващи дейности в кв.40 по регулационния план на с.Дълбок извор, 
общ.Първомай.

15. Терен за търговски цели с площ от 6,5 кв.м., находящ се в северната част на УПИ І – за 
наркооп и културен дом, в кв.45 по регулационния план на с.Дълбок извор, 
общ.Първомай.  

16. Терен за търговски цели № 1 с площ от 48 кв.м., находящ се на улично платно с основи 
точки № 258 и № 259, между парцели УПИ І – озеленяване в квартал 76”а” и УПИ І – 
кооперативен пазар в квартал 76”б” по регулационния план на гр.Първомай, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

17. Терен за търговски цели № 2 с площ от 6 кв.м., находящ се на тротоарно пространство 
на улица с основи точки № 258 и № 259, между парцели УПИ І – озеленяване в квартал 
76”а” и УПИ І – кооперативен пазар в квартал 76”б” по регулационния план на 
гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

18. Терен за търговски цели № 3 с площ от 7 кв.м., находящ се на тротоарно пространство 
на улица с основи точки № 258 и № 259, между парцели УПИ І – озеленяване в квартал 
76”а” и УПИ І – кооперативен пазар в квартал 76”б” по регулационния план на 
гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

19. Терен за търговски цели № 4 с площ от 8 кв.м., находящ се на тротоарно пространство 
на улица с основи точки № 258 и № 259, между парцели УПИ І – озеленяване в квартал 
76”а” и УПИ І – кооперативен пазар в квартал 76”б” по регулационния план на 
гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

20. Терен за търговски цели № 5 с площ от 12 кв.м., находящ се на тротоарно пространство 
на улица с основи точки № 258 и № 259, между парцели УПИ І – озеленяване в квартал 
76”а” и УПИ І – кооперативен пазар в квартал 76”б” по регулационния план на 
гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

21. Помещение за офис с площ от 13.80 кв.м., находящо се на втори етаж от масивна 
двуетажна сграда /бивша административна/, построена в УПИ XIII-ресторант в кв.22 по 
регулационния план на с.Драгойново, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

22. Помещение за офис с площ от 30 кв.м., находящо се на втори етаж от двуетажна 
масивна сграда „Бивша административна”, построена в УПИ ХІІІ – ресторант в кв.22 по 
регулационния план на с.Драгойново, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

23. Помещение /Бивша ритуална зала/ за търговски цели с площ от 35 кв.м. и складово 
помещение с площ от 14 кв.м., находящи се на първи етаж от двуетажна масивна сграда 
– Кметство, построена в УПИ І – кметство, ресторант, църква в кв.24 по регулационния 
план на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

24. Терен за търговски цели  с площ от 20,75 кв.м., находящ се на тротоарно пространство 
на западната регулационна линия на УПИ ХІІ – 2695, обслужващи дейности в квартал 
116 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив. 
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25. Помещение № 1 с площ от 17,86 кв.м. и помещение № 2 с площ от 18,33 кв.м., 
находящи се в сградата на бивше училище, цялата със застроена площ от 326 кв.м., 
построена в УПИ ІІІ - 346, обслужващи дейности с площ от 860 кв.м., в кв.40 по 
регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив.    

26. 2 броя помещения с обща площ от 33 кв.м., находящи се на първи етаж от двуетажна 
сграда, цялата със застроена площ от 256 кв.м., построена в УПИ VІІІ – младежки дом в 
кв.66 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

27. Терен за търговски цели с площ от 30 кв.м., попадащ в площадно пространство северно 
от УПИ І – СОНС и културен дом в кв.48 по регулационния план на с.Искра, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

28. Терен с площ от 27 кв.м., попадащ в улично уширение на улица с основи точки №№ 
167, 350 и 168 до кв.23 по регулационния план на с.Брягово, общ.Първомай, 
обл.Пловдив. 

29. Терен за търговски цели с площ от 70 кв.м., попадащ в площадно пространство северно 
от УПИ І – СОНС и културен дом в кв.48 по регулационния план на с.Искра, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 
Язовири и водоеми 

1 Язовир „Татарево-4” /Манаф дере/ с площ от 142,873 дка., съставляващ имот № 048045, 
находящ се в местността „Манаф дере” в землището на с.Татарево, общ.Първомай.  

2 Язовир „Татарево-2 /Малкото дере/” с площ от 9,895 дка., съставляващ имот № 016022, 
находящ се в местността „Малкото дере” в землището на с.Татарево, общ.Първомай, 
обл.Пловдив. 

3 Язовир „Трън /Соленото дере/” с площ от 6,003 дка., съставляващ имот № 058006, 
находящ се в местността „Соленото дере” в землището на с.Татарево, общ.Първомай, 
обл.Пловдив. 

4 Язовир „Дебър-4 /Чатал дере/” с площ от 18,572 дка., съставляващ имот с кадастрален № 
800300, находящ се в местността „Землище кв.Дебър” в землището на гр.Първомай, 
общ.Първомай, обл.Пловдив.  

5 Водоем с площ от 11,605 дка., съставляващ имот с кадастрален № 000149, находящ се в 
землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

6 Язовир „Бяла река-2 /Янков бунар/” с площ от 80,619 дка., съставляващ имот с 
кадастрален № 000154, находящ се в местността „Янков бунар” в землището на с.Бяла 
река, общ.Първомай, обл.Пловдив.

7 Язовир „Дебър-2 /Герена/”, съставляващ имот № 801124 с площ от 151,720 дка., 
находящ се в местността „Землище кв.Дебър” в землището на гр.Първомай, 
общ.Първомай и имот № 052052 с площ от 155,591 дка., находящ се в местността 
„Илишика” в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив 

8 Язовир „Дебър-5 /Соленото дере/” с площ от 8,614 дка., съставляващ имот № 800227, 
находящ се в местността „Землище кв.Дебър” в землището на гр.Първомай, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

9 Язовир „Дебър-3 /Коз дере/” с площ от 16,614 дка., съставляващ имот № 800887, 
находящ се в местността „Землище кв.Дебър” в землището на гр.Първомай, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

10 Язовир с площ от 9,235 дка., съставляващ имот № 000636, находящ се в землището на 
с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив

11 Водоем с площ от 10,281 дка., съставляващ имот № 000655, находящ се в землището на 
с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

12 Водоем с площ от 11,307 дка., съставляващ имот № 000185, находящ се в землището на 
с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

13 Водоем с площ от 2,688 дка., съставляващ имот с кадастрален № 014002, находящ се в 
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местността „Телки тепе” в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив. 
14 Водоем с площ от 11,264 дка., съставляващ имот № 005002, находящ се в местността 

„Възс.реал.граници” в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив. 
15 Водоем с площ от 2,163 дка., съставляващ имот № 035052, находящ се в местността 

„Скелята, черешата” в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив. 
16 Водоем с площ от 2,038 дка., съставляващ имот № 039053, находящ се в местността 

„Мавро” в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив. 
17 Водостопанско съоръжение с площ от 4,260 дка., съставляващ имот № 000675, находящ 

се в землището на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив. 
18 Водостопанско съоръжение с площ от 4,836 дка., съставляващ имот № 000673, находящ 

се в землището на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив. 
19 Водостопанско съоръжение с площ от 8,119 дка., съставляващ имот № 000671, находящ 

се в землището на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив. 
20 Водостопанско съоръжение с площ от 2,727 дка., съставляващ имот № 000669, находящ 

се в землището на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив. 
21 Водостопанско съоръжение с площ от 12,940 дка., съставляващ имот № 000670, 

находящ се в землището на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив. 
22 Водостопанско съоръжение с площ от 7,844 дка., съставляващ имот № 000674, находящ 

се в землището на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив.  
23 Водостопанско съоръжение с площ от 1,507 дка., съставляващо имот с кадастрален № 

000672, находящ се в землището на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив 
24 Язовир „Чомлек дере” с площ от 74,110 дка., съставляващ имот с кадастрален № 000013, 

находящ се в местността „26 Чомлек дере” в землището на с.Добри дол, общ.Първомай, 
обл.Пловдив. 

 Земеделски земи 
 землище с.Брягово 
1 Поземлен имот № 187020 с площ от 0,643 дка., с НТП: нива, землище с.Брягово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
2 Поземлен имот № 028197 с площ от 0,185 дка., с НТП: нива, землище с.Брягово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
3 Поземлен имот № 028198 с площ от 0,270 дка., с НТП: нива, землище с.Брягово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
4 Поземлен имот № 028201 с площ от 0,756 дка., с НТП: нива, землище с.Брягово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
5 Поземлен имот № 086003 с площ от 20,473 дка., с НТП: нива, землище с.Брягово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
6 Поземлен имот № 086005 с площ от 32,872 дка., с НТП: нива, землище с.Брягово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
7 Поземлен имот № 042070 с площ от 2,003 дка., с НТП: нива, землище с.Брягово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
8 Поземлен имот № 042088 с площ от 4,564 дка., с НТП: нива, землище с.Брягово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
9 Поземлен имот № 064139 с площ от 1,201 дка., с НТП: нива, землище с.Брягово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
10 Поземлен имот № 064204 с площ от 2,851 дка., с НТП: нива, землище с.Брягово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
11 Поземлен имот № 064247 с площ от 0,665 дка., с НТП: нива, землище с.Брягово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
12 Поземлен имот № 080090 с площ от 2,361 дка., с НТП: нива, землище с.Брягово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
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13 Поземлен имот № 082022 с площ от 2,266 дка., с НТП: нива, землище с.Брягово, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

14 Поземлен имот № 082047 с площ от 3,417 дка., с НТП: нива, землище с.Брягово, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

15 Поземлен имот № 085019 с площ от 3,320 дка., с НТП: нива, землище с.Брягово, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

16 Поземлен имот № 085042 с площ от 2,670 дка., с НТП: нива, землище с.Брягово, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

17 Поземлен имот № 121065 с площ от 5,403 дка., с НТП: нива, землище с.Брягово, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

18 Поземлен имот № 121072 с площ от 1,854 дка., с НТП: нива, землище с.Брягово, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

19 Поземлен имот № 124038 с площ от 7,048 дка., с НТП: нива, землище с.Брягово, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

20 Поземлен имот № 134071 с площ от 1,247 дка., с НТП: нива, землище с.Брягово, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

21 Поземлен имот № 134088 с площ от 2,208 дка., с НТП: нива, землище с.Брягово, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

22 Поземлен имот № 157028 с площ от 1,835 дка., с НТП: нива, землище с.Брягово, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

23 Поземлен имот № 157029 с площ от 2,496 дка., с НТП: нива, землище с.Брягово, 
общ.Първомай, обл.Пловдив.

24 Поземлен имот № 015032 с площ от 3,198 дка., с НТП: нива, землище с.Брягово, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

25 Поземлен имот № 015173 с площ от 2,476 дка., с НТП: нива, землище с.Брягово, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

26 Поземлен имот № 015179 с площ от 2,372 дка., с НТП: нива, землище с.Брягово, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

27 Поземлен имот № 020109 с площ от 3,589 дка., с НТП: нива, землище с.Брягово, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

28 Поземлен имот № 049080 с площ от 5,343 дка., с НТП: нива, землище с.Брягово, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

29 Поземлен имот № 055017 с площ от 3,756 дка., с НТП: нива, землище с.Брягово, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

30 Поземлен имот № 062138 с площ от 0,481 дка., с НТП: нива, землище с.Брягово, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

31 Поземлен имот № 106005 с площ от 1,770 дка., с НТП: нива, землище с.Брягово, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

32 Поземлен имот № 151063 с площ от 0,749 дка., с НТП: нива, землище с.Брягово, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

33 Поземлен имот № 151076 с площ от 1,576 дка., с НТП: нива, землище с.Брягово, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

34 Поземлен имот № 142038 с площ от 1,327 дка., с НТП: нива, землище с.Брягово, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

35 Поземлен имот № 142041 с площ от 1,001 дка., с НТП: нива, землище с.Брягово, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

36 Поземлен имот № 142042 с площ от 0,724 дка., с НТП: нива, землище с.Брягово, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

37 Поземлен имот № 142043 с площ от 0,727 дка., с НТП: нива, землище с.Брягово, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 



8

38 Поземлен имот № 142045 с площ от 0,955 дка., с НТП: нива, землище с.Брягово, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 
землище с.Буково 

1 Поземлен имот № 039181, с площ 0,900 дка, с НТП – изоставена нива, землище 
с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив 

2 Поземлен имот № 046024 с площ от 6,432 дка., с НТП: изоставена нива, осма категория, 
землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

3 Поземлен имот № 046025 с площ от 3,799 дка., с НТП: нива, осма категория, землище 
с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

4 Поземлен имот № 046040 с площ от 3,174 дка., с НТП: нива, осма категория, землище 
с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

5 Поземлен имот № 068027 с площ от 4,680 дка., с НТП: нива, землище с.Буково, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

6 Поземлен имот № 056148 с площ от 3,999 дка., с НТП: изоставена нива, осма категория, 
землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

7 Поземлен имот № 039184, с площ 5,015 дка, с НТП – изоставена нива, землище 
с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив 

8 Поземлен имот № 055119 с площ от 12,475 дка., с НТП: изоставена нива, десета 
категория, по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

9 Поземлен имот № 054084 с площ от 30,463 дка., с НТП: изоставена нива, десета 
категория, по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

10 Поземлен имот № 055025 с площ от 26,760 дка., с НТП: изоставена нива, десета 
категория, по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

11 Поземлен имот № 051002 с площ от 7,664 дка., с НТП: изоставена нива, десета 
категория, землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

12 Поземлен имот № 058061 с площ от 7,979 дка., с НТП: изоставена нива, девета 
категория, землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

13 Поземлен имот № 058055 с площ от 3,168 дка., с НТП: изоставена нива, девета 
категория, землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

14 Поземлен имот № 060060 с площ от 15,213 дка., с НТП: изоставена нива, землище 
с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

15 Поземлен имот № 049076 с площ от 20,555 дка., с НТП: изоставена нива, землище 
с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

16 Поземлен имот № 052017 с площ от 7,187 дка., с НТП: нива, землище с.Буково, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

17 Поземлен имот № 058094 с площ от 55,857 дка., с НТП: изоставена нива,  землище 
с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

18 Поземлен имот № 058097 с площ от 42,396 дка., с НТП: нива, землище с.Буково, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

19 Поземлен имот № 025077 с площ от 7,442 дка., с НТП: нива, землище с.Буково, 
общ.Първомай, обл.Пловдив.  

20 Поземлен имот № 059094 с площ от 0,658 дка., с НТП: изоставена нива, землище 
с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

21 Поземлен имот № 059002 с площ от 6,597 дка., с НТП: нива, землище с.Буково, 
общ.Първомай, обл.Пловдив.  

22 Поземлен имот № 059064 с площ от 4,390 дка., с НТП: изоставена нива, землище 
с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

23 Поземлен имот № 059076 с площ от 3,580 дка., с НТП: изоставена нива, землище 
с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

24 Поземлен имот № 059079 с площ от 3,126 дка., с НТП: нива, землище с.Буково, 
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общ.Първомай, обл.Пловдив.  
25 Поземлен имот № 059086 с площ от 3,219 дка., с НТП: изоставена нива, землище 

с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.  
26 Поземлен имот № 025050 с площ от 2,033 дка., с НТП: нива, землище с.Буково, 

общ.Първомай, обл.Пловдив.  
27 Поземлен имот № 023017 с площ от 3,000 дка., с НТП: нива, землище с.Буково, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
28 Поземлен имот № 040117, с площ 28,994 дка, с НТП – изоставена нива, землище 

с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив. 
29 Поземлен имот № 049102, с площ 1,642 дка, с НТП – изоставена нива, землище 

с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив 
30 Поземлен имот № 029033, с площ 7,387 дка, с НТП – изоставена нива, землище 

с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив 
31 Поземлен имот № 019031, с площ 16,072 дка, с НТП – изоставена нива, землище 

с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив  
32 Поземлен имот № 019033, с площ 5,145 дка, с НТП – нива, землище с.Буково, 

общ.Първомай, обл.Пловдив  
33 Поземлен имот № 062065, с площ 6,378 дка, с НТП – храсти, землище с.Буково, 

общ.Първомай, обл.Пловдив  
34 Поземлен имот № 017049, с площ 3,816 дка, с НТП – нива, землище с.Буково, 

общ.Първомай, обл.Пловдив  
35 Поземлен имот № 031046, с площ 2,351 дка, с НТП – нива, землище с.Буково, 

общ.Първомай, обл.Пловдив  
36 Поземлен имот № 031044, с площ 0,900 дка, с НТП – нива, землище с.Буково, 

общ.Първомай, обл.Пловдив  
37 Поземлен имот № 039175, с площ 3,001 дка, с НТП – нива, землище с.Буково, 

общ.Първомай, обл.Пловдив  
38 Поземлен имот № 040133, с площ 1,023 дка, с НТП – нива, землище с.Буково, 

общ.Първомай, обл.Пловдив  
39 Поземлен имот № 040127, с площ 2,882 дка, с НТП – нива, землище с.Буково, 

общ.Първомай, обл.Пловдив  
40 Поземлен имот № 049009, с площ 3,142 дка, с НТП – изоставена нива, землище 

с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив  
41 Поземлен имот № 054095, с площ 3,332 дка, с НТП – изоставена нива, землище 

с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив  
42 Поземлен имот № 054103, с площ 0,132 дка, с НТП – нива, землище с.Буково, 

общ.Първомай, обл.Пловдив  
43 Поземлен имот № 055055, с площ 3,125 дка, с НТП – нива, землище с.Буково, 

общ.Първомай, обл.Пловдив  
44 Поземлен имот № 056114, с площ 6,495 дка, с НТП – нива, землище с.Буково, 

общ.Първомай, обл.Пловдив  
45 Поземлен имот № 056124, с площ 2,606 дка, с НТП – нива, землище с.Буково, 

общ.Първомай, обл.Пловдив  
46 Поземлен имот № 056145, с площ 0,413 дка, с НТП – нива, землище с.Буково, 

общ.Първомай, обл.Пловдив  
47 Поземлен имот № 057031, с площ 3,195 дка, с НТП – нива, землище с.Буково, 

общ.Първомай, обл.Пловдив  
48 Поземлен имот № 055103, с площ 38,780 дка, с НТП – нива, землище с.Буково, 

общ.Първомай, обл.Пловдив 
49 Поземлен имот № 027026, с площ 58,980 дка, с НТП – изоставена нива, землище 
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с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив 
50 Поземлен имот № 035020, с площ 2,497 дка, с НТП – изоставена нива, землище 

с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив 
51 Поземлен имот № 035056, с площ 2,305 дка, с НТП – изоставена ива, землище с.Буково, 

общ.Първомай, обл.Пловдив  
52 Поземлен имот № 035058, с площ 2,694 дка, с НТП – изоставена нива, землище 

с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив  
53 Поземлен имот № 029011, с площ 4,865 дка, с НТП – изоставена нива, землище 

с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив  
54 Поземлен имот № 034058, с площ 2,922 дка, с НТП – изоставена нива, землище 

с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив  
55 Поземлен имот № 057044, с площ 5,000 дка, с НТП – изоставена нива, землище 

с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив 
56 Поземлен имот № 050043, с площ 5,014 дка, с НТП – изоставена нива, землище 

с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив 
57 Поземлен имот № 061002, с площ 12,867 дка, с НТП – изоставена нива, землище 

с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив 
58 Поземлен имот № 060072, с площ 3,041 дка, с НТП – изоставена нива, землище 

с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив  
59 Поземлен имот № 055025, с площ 26,760 дка, с НТП – изоставена нива, землище 

с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив  
60 Поземлен имот № 040128, с площ 2,724 дка, с НТП – нива, землище с.Буково, 

общ.Първомай, обл.Пловдив  
61 Поземлен имот № 048045, с площ 17,279 дка, с НТП – изоставена нива, землище 

с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив  
62 Поземлен имот № 072012, с площ 4,800 дка, с НТП – изоставена нива, землище 

с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив  
63 Поземлен имот № 017028, с площ 4,080 дка, с НТП – изоставена нива, землище 

с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив  
64 Поземлен имот № 055025, с площ 26,760 дка, с НТП – изоставена нива, землище 

с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив  
65 Поземлен имот № 059073, с площ 22,985 дка, с НТП – изоставена нива, землище 

с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив 
66 Поземлен имот № 060075, с площ 9,459 дка, с НТП – нива, землище с.Буково, 

общ.Първомай, обл.Пловдив 
67 Поземлен имот № 012053, с площ 40,285 дка, с НТП – изоставена нива, землище 

с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив 
68 Поземлен имот № 062028, с площ 13,165 дка, с НТП – изоставена нива, землище 

с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив  
69 Поземлен имот № 062026, с площ 5,249 дка, с НТП – изоставена нива, землище 

с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив  
70 Поземлен имот № 060050, с площ 5,576 дка, с НТП – изоставена нива, землище 

с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив 
71 Поземлен имот № 059090, с площ 3,636 дка, с НТП – изоставена нива, землище 

с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив 
72 Поземлен имот № 018027, с площ 19,399 дка, с НТП – нива, землище с.Буково, 

общ.Първомай, обл.Пловдив 
73 Поземлен имот № 012053, с площ 40,285 дка, с НТП – изоставена нива, землище 

с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив 
74 Поземлен имот № 055084, с площ 18,639 дка, с НТП – изоставена нива, землище 
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с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив 
75 Поземлен имот № 061003, с площ 6,809 дка, с НТП – изоставена нива, землище 

с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив  
76 Поземлен имот № 066049, с площ 4,041 дка, с НТП – нива, землище с.Буково, 

общ.Първомай, обл.Пловдив  
77 Поземлен имот № 054024, с площ 4,681 дка, с НТП – изоставена нива, землище 

с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив  
78 Поземлен имот № 061004, с площ 20,793 дка, с НТП – изоставена нива, землище 

с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив 
79 Поземлен имот № 051013, с площ 1,660 дка, с НТП – нива, землище с.Буково, 

общ.Първомай, обл.Пловдив 
80 Поземлен имот № 040085, с площ 5,984 дка, с НТП – нива, землище с.Буково, 

общ.Първомай, обл.Пловдив 
81 Поземлен имот № 031005, с площ 5,280 дка, с НТП – нива, землище с.Буково, 

общ.Първомай, обл.Пловдив 
82 Поземлен имот № 055095, с площ 9,010 дка, с НТП – изоставена нива, землище 

с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив 
83 Поземлен имот № 058098, с площ 16,555 дка, с НТП – изоставена нива, землище 

с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив
84 Поземлен имот № 015001, с площ 54,804 дка, с НТП – изоставена нива, землище 

с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив 
85 Поземлен имот № 016006, с площ 14,984 дка, с НТП – изоставена нива, землище 

с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив 
86 Поземлен имот № 043027, с площ 15,250 дка, с НТП – изоставена нива, землище 

с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив 
87 Поземлен имот № 049100, с площ 70,298 дка, с НТП – изоставена нива, землище 

с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив 
88 Поземлен имот № 058045, с площ 70,298 дка, с НТП – изоставена нива, землище 

с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив 
землище с.Бяла река

1 Поземлен имот № 072071 с площ от 1,002 дка., с НТП: нива, землище с.Бяла река, 
общ.Първомай, обл.Пловдив 

2 Поземлен имот № 077097 с площ от 3,106 дка., с НТП: нива, землище с.Бяла река, 
общ.Първомай, обл.Пловдив 

3 Поземлен имот № 077098 с площ от 3,686 дка., с НТП: нива, землище с.Бяла река, 
общ.Първомай, обл.Пловдив 

4 Поземлен имот № 077099 с площ от 2,503 дка., с НТП: нива, землище с.Бяла река, 
общ.Първомай, обл.Пловдив 
землище с.Воден 

1 Поземлен имот № 009001 с площ от 45,400 дка., с НТП: нива, землище с.Воден, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

2 Поземлен имот № 103020, с площ 2,501 дка, с НТП – нива, землище с.Воден, 
общ.Първомай, обл.Пловдив 

3 Поземлен имот № 103053, с площ 2,500 дка, с НТП – нива, землище с.Воден, 
общ.Първомай, обл.Пловдив 

4 Поземлен имот № 103013, с площ 1,279 дка, с НТП – нива, землище с.Воден, 
общ.Първомай, обл.Пловдив 

5 Поземлен имот № 103014, с площ 0,989 дка, с НТП – нива, землище с.Воден, 
общ.Първомай, обл.Пловдив 

6 Поземлен имот № 103015, с площ 0,969 дка, с НТП – нива, землище с.Воден, 
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общ.Първомай, обл.Пловдив 
7 Поземлен имот № 103004, с площ 1,519 дка, с НТП – нива, землище с.Воден, 

общ.Първомай, обл.Пловдив 
землище с.Виница 

1 Поземлен имот № 001114 с площ от 8,300 дка., с НТП: нива, землище с.Виница, 
общ.Първомай, обл.Пловдив 

2 Поземлен имот № 011074, с площ 1,595 дка, с НТП – нива, землище с.Виница, 
общ.Първомай, обл.Пловдив  

3 Поземлен имот № 011075, с площ 1,142 дка, с НТП – нива, землище с.Виница, 
общ.Първомай, обл.Пловдив  

4 Поземлен имот № 012085, с площ 8,701 дка, с НТП – нива, землище с.Виница, 
общ.Първомай, обл.Пловдив  

 землище с.Градина 
1 Поземлен имот № 013206 с площ от 2,640 дка., с НТП: нива, землище с.Градина, 

общ.Първомай, обл.Пловдив.   
2 Поземлен имот № 013248 с площ от 2,072 дка., с НТП: нива, землище с.Градина, 

общ.Първомай, обл.Пловдив.   
3 Поземлен имот № 019024 с площ от 1,019 дка., с НТП: нива, землище с.Градина, 

общ.Първомай, обл.Пловдив.   
4 Поземлен имот № 011151, с площ 2,664 дка, с НТП – нива, землище с.Градина, 

общ.Първомай, обл.Пловдив 
5 Поземлен имот № 011162, с площ 0,773 дка, с НТП – нива, землище с.Градина, 

общ.Първомай, обл.Пловдив 
6 Поземлен имот № 013031, с площ 7,361 дка, с НТП – нива, землище с.Градина, 

общ.Първомай, обл.Пловдив 
7 Поземлен имот № 014306, с площ 2,455 дка, с НТП – нива, землище с.Градина, 

общ.Първомай, обл.Пловдив 
землище с.Добри дол 

1 Поземлен имот № 040012, с площ 4,344 дка, с НТП – нива, землище с.Добри дол, 
общ.Първомай, обл.Пловдив 

2 Поземлен имот № 050023, с площ 0,462 дка, с НТП – нива, землище с.Добри дол, 
общ.Първомай, обл.Пловдив 
землище с.Драгойново 

1 Поземлен имот № 010042 с площ от 3,599 дка., с НТП: нива, землище с.Драгойново, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

2 Поземлен имот № 011110 с площ от 4,531 дка., с НТП: нива, землище с.Драгойново, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

3 Поземлен имот № 011112 с площ от 6,481 дка., с НТП: нива, землище с.Драгойново, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

4 Поземлен имот № 011119 с площ от 3,071 дка., с НТП: нива, землище с.Драгойново, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

5 Поземлен имот № 015022 с площ от 2,965 дка., с НТП: нива, землище с.Драгойново, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

6 Поземлен имот № 021017 с площ от 2,699 дка., с НТП: нива, землище с.Драгойново, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

7 Поземлен имот № 031073 с площ от 1,121 дка., с НТП: нива, землище с.Драгойново, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

8 Поземлен имот № 032059 с площ от 5,570 дка., с НТП: нива, землище с.Драгойново, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

9 Поземлен имот № 032074 с площ от 3,366 дка., с НТП: нива, землище с.Драгойново, 
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общ.Първомай, обл.Пловдив. 
10 Поземлен имот № 035035 с площ от 7,301 дка., с НТП: нива, землище с.Драгойново, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
11 Поземлен имот № 035039 с площ от 2,967 дка., с НТП: нива, землище с.Драгойново, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
12 Поземлен имот № 036063 с площ от 3,101 дка., с НТП: нива, землище с.Драгойново, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
13 Поземлен имот № 037017 с площ от 12,879 дка., с НТП: нива, землище с.Драгойново, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
14 Поземлен имот № 037030 с площ от 7,133 дка., с НТП: нива, землище с.Драгойново, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
15 Поземлен имот № 043040 с площ от 3,989 дка., с НТП: нива, землище с.Драгойново, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
16 Поземлен имот № 044060 с площ от 5,863 дка., с НТП: нива, землище с.Драгойново, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
17 Поземлен имот № 046055 с площ от 5,182 дка., с НТП: нива, землище с.Драгойново, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
18 Поземлен имот № 046117 с площ от 1,283 дка., с НТП: нива, землище с.Драгойново, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
19 Поземлен имот № 046121 с площ от 13,451 дка., с НТП: нива, землище с.Драгойново, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
20 Поземлен имот № 049030 с площ от 0,435 дка., с НТП: нива, землище с.Драгойново, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
21 Поземлен имот № 049030 с площ от 0,435 дка., с НТП: нива, землище с.Драгойново, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
22 Поземлен имот № 048028 с площ от 10,109 дка., с НТП: нива, землище с.Драгойново, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
 землище с.Дълбок извор 
1 Поземлен имот № 034011 с площ от 3,454 дка., с НТП: нива, землище с.Дълбок извор, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
2 Поземлен имот № 105042 с площ от 5,112 дка., с НТП: нива, землище с.Дълбок извор, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
3 Поземлен имот № 156009 с площ от 2,637 дка., с НТП: нива, землище с.Дълбок извор, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
4 Поземлен имот № 176013 с площ от 0,500 дка., с НТП: нива, землище с.Дълбок извор, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
5 Поземлен имот № 176016 с площ от 2,166 дка., с НТП: нива, землище с.Дълбок извор, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
6 Поземлен имот № 177035 с площ от 3,089 дка., с НТП: нива, землище с.Дълбок извор, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
7 Поземлен имот № 177054 с площ от 7,197 дка., с НТП: нива, землище с.Дълбок извор, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
8 Поземлен имот № 073003 с площ от 1,500 дка., с НТП: нива, землище с.Дълбок извор, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
9 Поземлен имот № 073021 с площ от 0,974 дка., с НТП: нива, землище с.Дълбок извор, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
10 Поземлен имот № 127001 с площ от 0,988 дка., с НТП: нива, землище с.Дълбок извор, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
11 Поземлен имот № 156009 с площ от 2,637 дка., с НТП: нива, землище с.Дълбок извор, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
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12 Поземлен имот № 062011 с площ от 2,000 дка., с НТП: нива, землище с.Дълбок извор, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

13 Поземлен имот № 065004 с площ от 0,706 дка., с НТП: нива, землище с.Дълбок извор, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

14 Поземлен имот № 065006 с площ от 0,798 дка., с НТП: нива, землище с.Дълбок извор, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

15 Поземлен имот № 068004 с площ от 1,035 дка., с НТП: нива, землище с.Дълбок извор, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

16 Поземлен имот № 068005 с площ от 1,108 дка., с НТП: нива, землище с.Дълбок извор, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

17 Поземлен имот № 068007 с площ от 1,051 дка., с НТП: нива, землище с.Дълбок извор, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

18 Поземлен имот № 068008 с площ от 0,749 дка., с НТП: нива, землище с.Дълбок извор, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

19 Поземлен имот № 072010 с площ от 0,242 дка., с НТП: нива, землище с.Дълбок извор, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

20 Поземлен имот № 072012 с площ от 0,850 дка., с НТП: нива, землище с.Дълбок извор, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

21 Поземлен имот № 072035 с площ от 0,954 дка., с НТП: нива, землище с.Дълбок извор, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

22 Поземлен имот № 073001 с площ от 2,015 дка., с НТП: нива, землище с.Дълбок извор, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

23 Поземлен имот № 073011 с площ от 0,798 дка., с НТП: нива, землище с.Дълбок извор, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

24 Поземлен имот № 089020 с площ от 2,097 дка., с НТП: нива, землище с.Дълбок извор, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

25 Поземлен имот № 089026 с площ от 3,937 дка., с НТП: нива, землище с.Дълбок извор, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

26 Поземлен имот № 089030 с площ от 2,976 дка., с НТП: нива, землище с.Дълбок извор, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

27 Поземлен имот № 089037 с площ от 5,840 дка., с НТП: нива, землище с.Дълбок извор, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

28 Поземлен имот № 090011 с площ от 2,170 дка., с НТП: нива, землище с.Дълбок извор, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

29 Поземлен имот № 090019 с площ от 4,892 дка., с НТП: нива, землище с.Дълбок извор, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

30 Поземлен имот № 090020 с площ от 1,855 дка., с НТП: нива, землище с.Дълбок извор, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

31 Поземлен имот № 090023 с площ от 3,304 дка., с НТП: нива, землище с.Дълбок извор, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

32 Поземлен имот № 090025 с площ от 0,157 дка., с НТП: нива, землище с.Дълбок извор, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

33 Поземлен имот № 090028 с площ от 1,480 дка., с НТП: нива, землище с.Дълбок извор, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

34 Поземлен имот № 090029 с площ от 0,254 дка., с НТП: нива, землище с.Дълбок извор, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

 землище с.Езерово
1 Поземлен имот № 078015 с площ от 1,028 дка., с НТП: нива, землище с.Езерово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
2 Поземлен имот № 088003 с площ от 6,299 дка., с НТП: нива, землище с.Езерово, 
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общ.Първомай, обл.Пловдив. 
3 Поземлен имот № 094002 с площ от 0,837 дка., с НТП: нива, землище с.Езерово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
4 Поземлен имот № 100004 с площ от 0,887 дка., с НТП: нива, землище с.Езерово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
5 Поземлен имот № 100005 с площ от 0,440 дка., с НТП: нива, землище с.Езерово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
6 Поземлен имот № 105044 с площ от 11,520 дка., с НТП: нива, землище с.Езерово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
7 Поземлен имот № 106002 с площ от 1,735 дка., с НТП: нива, землище с.Езерово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
8 Поземлен имот № 109007 с площ от 0,527 дка., с НТП: нива, землище с.Езерово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
9 Поземлен имот № 115046 с площ от 3,140 дка., с НТП: нива, землище с.Езерово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
10 Поземлен имот № 115047 с площ от 3,001 дка., с НТП: нива, землище с.Езерово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
11 Поземлен имот № 119019 с площ от 1,408 дка., с НТП: нива, землище с.Езерово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
12 Поземлен имот № 120005 с площ от 4,004 дка., с НТП: нива, землище с.Езерово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
13 Поземлен имот № 134035 с площ от 1,338 дка., с НТП: нива, землище с.Езерово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
14 Поземлен имот № 135007 с площ от 2,698 дка., с НТП: нива, землище с.Езерово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
15 Поземлен имот № 135014 с площ от 1,735 дка., с НТП: нива, землище с.Езерово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
16 Поземлен имот № 020001 с площ от 8,000 дка., с НТП: нива, землище с.Езерово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
17 Поземлен имот № 024019 с площ от 0,527 дка., с НТП: нива, землище с.Езерово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
18 Поземлен имот № 034021 с площ от 0,815 дка., с НТП: нива, землище с.Езерово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
19 Поземлен имот № 039015 с площ от 3,001 дка., с НТП: нива, землище с.Езерово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
20 Поземлен имот № 048002 с площ от 3,801 дка., с НТП: нива, землище с.Езерово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
21 Поземлен имот № 051044 с площ от 0,700 дка., с НТП: нива, землище с.Езерово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
22 Поземлен имот № 064020 с площ от 1,201 дка., с НТП: нива, землище с.Езерово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
23 Поземлен имот № 066001 с площ от 3,302 дка., с НТП: нива, землище с.Езерово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
24 Поземлен имот № 067016 с площ от 2,602 дка., с НТП: нива, землище с.Езерово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
25 Поземлен имот № 068006 с площ от 6,652 дка., с НТП: нива, землище с.Езерово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
землище с.Искра 

1 Поземлен имот № 103022 с площ от 1,850 дка., с НТП: изоставена нива, землище 
с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.  
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2 Поземлен имот № 103025 с площ от 1,800 дка., с НТП: изоставена нива, землище 
с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

3 Поземлен имот № 103030 с площ от 2,876 дка., с НТП: изоставена нива, землище 
с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

4 Поземлен имот № 103031 с площ от 0,426 дка., с НТП: изоставена нива, землище 
с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

5 Поземлен имот № 103043 с площ от 0,767 дка., с НТП: изоставена нива, землище 
с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

6 Поземлен имот № 103044 с площ от 2,788 дка., с НТП: изоставена нива, землище 
с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

7 Поземлен имот № 103046 с площ от 2,493 дка., с НТП: изоставена нива, землище 
с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

8 Поземлен имот № 103051 с площ от 3,100 дка., с НТП: изоставена нива, землище 
с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

9 Поземлен имот № 103084 с площ от 2,148 дка., с НТП: изоставена нива, землище 
с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

10 Поземлен имот № 103085 с площ от 3,829 дка., с НТП: изоставена нива, землище 
с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

11 Поземлен имот № 103090 с площ от 0,964 дка., с НТП: изоставена нива, землище 
с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

12 Поземлен имот № 103101 с площ от 3,000 дка., с НТП: изоставена нива, землище 
с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

13 Поземлен имот № 125024 с площ от 1,020 дка., с НТП: изоставена нива, землище 
с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

14 Поземлен имот № 125114 с площ от 7,492 дка., с НТП: изоставена нива, землище 
с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

15 Поземлен имот № 125115 с площ от 9,549 дка., с НТП: изоставена нива, землище 
с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

16 Поземлен имот № 136016 с площ от 2,179 дка., с НТП: изоставена нива, землище 
с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

17 Поземлен имот № 001947 с площ от 85,430 дка., с НТП: храсти, землище с.Искра, 
общ.Първомай, обл.Пловдив.  

18 Поземлен имот № 120024 с площ от 5,064 дка., с НТП: изоставена нива, землище 
с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

19 Поземлен имот № 120030 с площ от 5,203 дка., с НТП: изоставена нива, землище 
с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

20 Поземлен имот № 120054 с площ от 4,601 дка., с НТП: изоставена нива, землище 
с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

21 Поземлен имот № 120099 с площ от 4,183 дка., с НТП: изоставена нива, землище 
с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

22 Поземлен имот № 120101 с площ от 6,065 дка., с НТП: изоставена нива, землище 
с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

23 Поземлен имот № 120122 с площ от 3,958 дка., с НТП: изоставена нива, землище 
с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

24 Поземлен имот № 120089 с площ от 2,361 дка., с НТП: изоставена нива, землище 
с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

25 Поземлен имот № 120007 с площ от 4,775 дка., с НТП: изоставена нива, землище 
с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

26 Поземлен имот № 120075 с площ от 8,285 дка., с НТП: изоставена нива, землище 
с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.  
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27 Поземлен имот № 120076 с площ от 9,531 дка., с НТП: изоставена нива, землище 
с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

28 Поземлен имот № 120082 с площ от 1,800 дка., с НТП: изоставена нива, землище 
с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

29 Поземлен имот № 001496 с площ от 6,179 дка., с НТП: изоставена нива, землище 
с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

30 Поземлен имот № 001751 с площ от 5,849 дка., с НТП: изоставена нива, землище 
с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

31 Поземлен имот № 000902 с площ от 9,338 дка., с НТП: изоставена нива, землище 
с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

32 Поземлен имот № 000817 с площ от 10,622 дка., с НТП: изоставена нива, землище 
с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

33 Поземлен имот № 000789 с площ от 13,509 дка., с НТП: изоставена нива, землище 
с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

34 Поземлен имот № 199003 с площ от 8,680О дка., с НТП: изоставена нива, землище 
с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

35 Поземлен имот № 103013 с площ от 1,500 дка., с НТП: изоставена нива, землище 
с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

 землище с.Караджалово 
1 Поземлен имот № 000244 с площ от 68,191 дка., с НТП: изост. нива, землище 

с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив.  
2 Поземлен имот № 013137 с площ от 6,496 дка., с НТП: нива, землище с.Караджалово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив.
3 Поземлен имот № 014039 с площ от 4,246 дка., с НТП: нива, землище с.Караджалово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив.
4 Поземлен имот № 014059 с площ от 3,163 дка., с НТП: нива, землище с.Караджалово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив.
5 Поземлен имот № 017028 с площ от 3,912 дка., с НТП: нива, землище с.Караджалово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив.
6 Поземлен имот № 021167 с площ от 4,689 дка., с НТП: нива, землище с.Караджалово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив.
 землище с.Крушево 
1 Поземлен имот № 004079 с площ от 157,557 дка., с НТП: изост. нива, землище 

с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив. 
землище с.Татарево 

1 Поземлен имот № 004006, с площ 2,965 дка, с НТП – лозе, землище с.Татарево, 
общ.Първомай, обл.Пловдив 

2 Поземлен имот № 049015 с площ от 5,800 дка., с НТП: нива, землище с.Татарево, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

3 Поземлен имот № 050106 с площ от 6,000 дка., с НТП: нива, землище с.Татарево, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

 землище с.Православен 
1 Поземлен имот № 022001, с площ 2,000 дка, с НТП – нива, землище с.Православен, 

общ.Първомай, обл.Пловдив 
2 Поземлен имот № 066028, с площ 3,009 дка, с НТП – нива, землище с.Православен, 

общ.Първомай, обл.Пловдив 
3 Поземлен имот № 081003, с площ 4,202 дка, с НТП – нива, землище с.Православен, 

общ.Първомай, обл.Пловдив 
4 Поземлен имот № 112016, с площ 0,882 дка, с НТП – нива, землище с.Православен, 

общ.Първомай, обл.Пловдив 
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5 Поземлен имот № 028010, с площ 6,138 дка, с НТП – нива, землище с.Православен, 
общ.Първомай, обл.Пловдив 

 землище гр.Първомай 
1 Поземлен имот № 180013 с площ от 1,300 дка., с НТП: нива, землище гр.Първомай, 

кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив.  
2 Поземлен имот № 180028 с площ от 1,000 дка., с НТП: нива, землище гр.Първомай, 

общ.Първомай, обл.Пловдив.  
3 Поземлен имот № 180029 с площ от 0,699 дка., с НТП: нива, землище гр.Първомай, 

общ.Първомай, обл.Пловдив.   
4 Поземлен имот № 180062 с площ от 0,301 дка., с НТП: нива, землище гр.Първомай, 

общ.Първомай, обл.Пловдив.   
5 Поземлен имот № 130025 с площ от 9,277 дка., с НТП: нива, землище гр.Първомай, 

кв.Дебър, обл.Пловдив.   
6 Поземлен имот № 818228 с площ от 0,873 дка., с НТП: нива, землище гр.Първомай, 

кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив 
7 Поземлен имот № 853042 с площ от 1,964 дка., с НТП: нива, землище гр.Първомай, 

кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив 
8 Поземлен имот № 859012 с площ от 1,525 дка., с НТП: нива, землище гр.Първомай, 

кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив 
9 Поземлен имот № 191184 с площ от 13,281 дка., с НТП: нива, землище гр.Първомай, 

кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив 
10 Поземлен имот № 340004 с площ от 2,146 дка., с НТП: нива, землище гр.Първомай, 

кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив 
11 Поземлен имот № 340005 с площ от 10,395 дка., с НТП: нива, землище гр.Първомай, 

кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив 
12 Поземлен имот № 340010 с площ от 4,607 дка., с НТП: нива, землище гр.Първомай, 

кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив 
13 Поземлен имот № 340009 с площ от 3,935 дка., с НТП: нива, землище гр.Първомай, 

кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив 
14 Поземлен имот № 322007 с площ от 1,920 дка., с НТП: нива, землище гр.Първомай, 

кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив 
15 Поземлен имот № 121036 с площ от 3,000 дка., с НТП: нива, землище гр.Първомай, 

кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив 
16 Поземлен имот № 212006 с площ от 4,939 дка., с НТП: нива, землище гр.Първомай, 

кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив 
17 Поземлен имот № 212007 с площ от 4,078 дка., с НТП: нива, землище гр.Първомай, 

кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив 
18 Поземлен имот № 245012 с площ от 0,832 дка., с НТП: нива, землище гр.Първомай, 

кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив 
19 Поземлен имот № 119013 с площ от 5,300 дка., с НТП: нива, землище гр.Първомай, 

кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив 
20 Поземлен имот № 131038 с площ от 4,704 дка., с НТП: нива, землище гр.Първомай, 

кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив 
21 Поземлен имот № 191265 с площ от 7,802 дка., с НТП: нива, землище гр.Първомай, 

кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив 
22 Поземлен имот № 191201 с площ от 3,401 дка., с НТП: нива, землище гр.Първомай, 

кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив 
23 Поземлен имот № 191216 с площ от 7,058 дка., с НТП: нива, землище гр.Първомай, 

кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив 
24 Поземлен имот № 191223 с площ от 6,310 дка., с НТП: нива, землище гр.Първомай, 
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кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив 
25 Поземлен имот № 211021 с площ от 1,868 дка., с НТП: нива, землище гр.Първомай, 

кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив 
26 Поземлен имот № 211022 с площ от 3,032 дка., с НТП: нива, землище гр.Първомай, 

кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив 
27 Поземлен имот № 214022 с площ от 3,001 дка., с НТП: нива, землище гр.Първомай, 

кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив 
28 Поземлен имот № 214021 с площ от 2,585 дка., с НТП: нива, землище гр.Първомай, 

кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив 
Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1 УПИ V – 2487, с площ от 215 кв.м., находящ се в кв.3 по регулационния план на 
гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

2 УПИ ХІІІ – за търг. общ. обсл. дейности, с площ от 515 кв.м., находящ се в кв.52 по 
регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

3 УПИ ІХ – общински, с площ от 580 кв.м., находящ се в кв.18 по регулационния план на 
с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

4 УПИ VІ – жилищно строителство с площ от 530 кв.м., в кв.57 по регулационния план на 
с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

5 УПИ VІІ – жилищно строителство с площ от 530 кв.м., в кв.57 по регулационния план 
на с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

6 УПИ Х – 222, търговия и обслужващи дейности, с площ от 845 кв.м., находящ се в кв.17 
по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

7 УПИ ХVІ – общински, с площ от 930 кв.м., находящ се в кв.37 по плана на с.Виница, 
общ.Първомай, обл.Пловдив.                                                    

8 УПИ ХVІІІ – общински, с площ от 570 кв.м., находящ се в кв.37 по плана на с.Виница, 
общ.Първомай, обл.Пловдив.     

9 УПИ ХІХ – общински, с площ от 465 кв.м., находящ се в кв.37 по плана на с.Виница, 
общ.Първомай, обл.Пловдив.     

10 УПИ ХХІ – общински, с площ от 750 кв.м., находящ се в кв.37 по плана на с.Виница, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

11 УПИ І – общински, с площ от 580 кв.м., находящ се в кв.37А по плана на с.Виница, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

12 УПИ ІІ – общински, с площ от 500 кв.м., находящ се в кв.37А по плана на с.Виница, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

13 УПИ ІІІ – общински, с площ от 610 кв.м., находящ се в кв.37А по плана на с.Виница, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

14 УПИ ІV – общински, с площ от 500 кв.м., находящ се в кв.37А по плана на с.Виница, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

15 УПИ V – общински, с площ от 580 кв.м., находящ се в кв.37А по плана на с.Виница, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

16 УПИ VІ – общински, с площ от 550 кв.м., находящ се в кв.37А по плана на с.Виница, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

17 УПИ VІІ – общински, с площ от 505 кв.м., находящ се в кв.37А по плана на с.Виница, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

18 УПИ VІІІ – общински, с площ от 530 кв.м., находящ се в кв.37А по плана на с.Виница, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

19 УПИ ІХ – общински, с площ от 430 кв.м., находящ се в кв.37А по плана на с.Виница, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

20 УПИ Х – общински, с площ от 530 кв.м., находящ се в кв.37А по плана на с.Виница, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 
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21 УПИ ХІ – общински, с площ от 355 кв.м., находящ се в кв.37А по плана на с.Виница, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

22 УПИ ХІІ – общински, с площ от 225 кв.м., находящ се в кв.37А по плана на с.Виница, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

23 УПИ І – общински, с площ от 410 кв.м., находящ се в кв.37Б по плана на с.Виница, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

24 УПИ ІІ – общински, с площ от 530 кв.м., находящ се в кв.37Б по плана на с.Виница, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

25 УПИ ІІІ – общински, с площ от 490 кв.м., находящ се в кв.37Б по плана на с.Виница, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

26 УПИ ІV – общински, с площ от 480 кв.м., находящ се в кв.37Б по плана на с.Виница, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

27 УПИ V – общински, с площ от 530 кв.м., находящ се в кв.37Б по плана на с.Виница, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

28 УПИ VІ – общински, с площ от 440 кв.м., находящ се в кв.37Б по плана на с.Виница, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

29 УПИ VІІ – общински, с площ от 700 кв.м., находящ се в кв.37Б по плана на с.Виница, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

30 УПИ VІІІ – общински, с площ от 435 кв.м., находящ се в кв.37Б по плана на с.Виница, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

31 УПИ ІХ – общински, с площ от 815 кв.м., находящ се в кв.37Б по плана на с.Виница, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

32 УПИ Х – общински, с площ от 625 кв.м., находящ се в кв.37Б по плана на с.Виница, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 
1 Поземлен имот № 801858 с площ от 1,686 дка., с НТП: затревена нива, землище 

гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив  
2 Поземлен имот № 801877 с площ от 2,000 дка., с НТП: изоставена нива, землище 

гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив  
3 Поземлен имот № 046089 с площ от 3,870 дка., с НТП: нива, землище с.Брягово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
4 Поземлен имот № 049080 с площ от 5,343 дка., с НТП: нива, землище с.Брягово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
5 Поземлен имот № 055017 с площ от 3,760 дка., с НТП: нива, землище с.Брягово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
6 Поземлен имот № 106005 с площ от 1,770 дка., с НТП: нива, землище с.Брягово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
7 Поземлен имот № 003032 с площ от 0,979 дка., с НТП: нива, землище с.Воден, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
8 Поземлен имот № 016164 с площ от 47,533 дка., с НТП: изоставена нива, землище 

с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив.   
9 Поземлен имот № 050023 с площ от 2,052 дка., с НТП: лозе, землище с.Добри дол, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
10 Поземлен имот № 025053 с площ от 14,999 дка., с НТП: нива, землище с.Дълбок извор, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
11 Поземлен имот № 443102 с площ от 2,510 дка., с НТП: нива, землище с.Дълбок извор, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 
12 Поземлен имот № 000965 с площ от 11,634 дка., с НТП: др.селскост.терит., землище 

с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив. 
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13 Поземлен имот № 000140 с площ от 56,626 дка., с НТП: изаст.орна земя, землище 
с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

14 Поземлен имот № 009079 с площ от 1,391 дка., с НТП: складов терен, землище 
с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив.

15 Поземлен имот № 001043 с площ от 8,444 дка., с НТП: нива, землище с.Татарево, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

16 Поземлен имот № 020209 с площ от 0,813 дка., с НТП: нива, землище с.Татарево, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

17 Поземлен имот № 021024 с площ от 1,034 дка., с НТП: нива, землище с.Татарево, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

18 Поземлен имот № 021026 с площ от 15,417 дка., с НТП: нива, землище с.Татарево, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

19 Поземлен имот № 024031 с площ от 0,471 дка., с НТП: нива, землище с.Татарево, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

20 Поземлен имот № 029023 с площ от 6,553 дка., с НТП: нива, землище с.Татарево, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

21 Поземлен имот № 031025 с площ от 4,241 дка., с НТП: нива, землище с.Татарево, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

22 Поземлен имот № 049007 с площ от 7,698 дка., с НТП: нива, землище с.Татарево, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

23 Поземлен имот № 049082 с площ от 3,208 дка., с НТП: нива, землище с.Татарево, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

24 Поземлен имот № 049083 с площ от 8,685 дка., с НТП: нива, землище с.Татарево, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

25 Поземлен имот № 049084 с площ от 3,732 дка., с НТП: нива, землище с.Татарево, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

26 Поземлен имот № 050106 с площ от 6,000 дка., с НТП: нива, землище с.Татарево, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

27 Поземлен имот № 053033 с площ от 7,418 дка., с НТП: нива, землище с.Татарево, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

28 Поземлен имот № 060020 с площ от 1,721 дка., с НТП: нива, землище с.Татарево, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

29 Поземлен имот № 060032 с площ от 2,860 дка., с НТП: нива, землище с.Татарево, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

30 Поземлен имот № 062034 с площ от 5,000 дка., с НТП: нива, землище с.Татарево, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

31 Поземлен имот № 062036 с площ от 4,949 дка., с НТП: нива, землище с.Татарево, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

В. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.35,
АЛ.3 ОТ ЗОС - ще се извършва при подадено заявление по съответния ред от 
собственикът на построената сграда.

1. Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 253 кв. м. предназначен за търговия и 
услуги, съставляващ УПИ ХV – търг. и услуги в кв.14 по регулационния план на 
с.Дълбок извор, общ.Първомай 

Г. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ МЕЖДУ ОБЩИНАТА, ДЪРЖАВАТА,
ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПО РЕДА НА ЧЛ.36, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗОС.

1
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Д. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ОГРАНИЧЕНИ 

ВЕЩНИ ПРАВА  

1  Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 420 кв. м. предназначен за жилищно 
строителство, съставляващ УПИ V - социални жилища в кв.75 по плана на кв.Дебър, 
гр.Първомай

2 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 380 кв. м. предназначен за жилищно 
строителство, съставляващ УПИ ХХVІІ - социални жилища в кв.75 по плана на 
кв.Дебър, гр.Първомай 

3 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 380 кв. м. предназначен за жилищно 
строителство, съставляващ УПИ ХХVІІІ - социални жилища в кв.75 по плана на 
кв.Дебър, гр.Първомай 

4 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 350 кв. м. предназначен за жилищно 
строителство, съставляващ УПИ ХХІХ- социални жилища в кв.75 по плана на кв.Дебър, 
гр.Първомай 

5 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 380 кв. м. предназначен за жилищно 
строителство, съставляващ УПИ ХХХ- социални жилища в кв.75 по плана на кв.Дебър, 
гр.Първомай 

6  Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 360 кв. м. предназначен за жилищно 
строителство, съставляващ УПИ ХХХІ- социални жилища в кв.75 по плана на кв.Дебър, 
гр.Първомай 

7.  Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 370 кв. м. предназначен за жилищно 
строителство, съставляващ УПИ ХІХ социални жилища в кв.75 по плана на кв.Дебър, 
гр.Първомай 

8.  Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 360 кв. м. предназначен за жилищно 
строителство, съставляващ УПИ ХVІ- социални жилища в кв.75 по плана на кв.Дебър, 
гр.Първомай. 

9. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 345 кв. м. предназначен за жилищно 
строителство, съставляващ УПИ ХVІІ-социални жилища в кв.75 по плана на кв.Дебър, 
гр.Първомай. 

10.  Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 345 кв. м. предназначен за жилищно 
строителство, съставляващ УПИ ХVІІІ- социални жилища в кв.75 по плана на кв.Дебър, 
гр.Първомай. 

11 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 420 кв. м. предназначен за жилищно 
строителство, съставляващ УПИ ХХХІІ-социални жилища в кв.75 по плана на кв.Дебър, 
гр.Първомай. 

Е. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ НА КОНЦИСИЯ 

IV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 
ПРЕДЛОЖИ ЗА ЗАМЯНА СРЕЩУ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ НА ДРУГИ ЛИЦА 

При постъпване до кмета на общината на предложения за замяна и при наличие на 
законоустановените условия по реда на чл.40, ал.2 от Закона за общинската собственост.  

V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА 
НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО 

ПРИДОБИВАНЕ 
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През 2017 г. Община Първомай има намерение да придобие поземлени имоти и части 
от недвижими имоти, както следва: 

1. Прекратяване на съсобственост върху имоти между общината и физически 
лица по реда на чл.36, ал.1, т.3 от ЗОС.  

№ Описание на имота 
1. Поземлен имот пл. № 485 с площ 238 кв.м. попадащ в УПИ ІІ – пионерски лагер, 

находящ се в кв.6 по регулационния план на с.Кутела, общ.Смолян 
2. Поземлен имот пл. № 486 с площ 153 кв.м., в едно с разположените в имота иглолистни 

дървета, попадащ в УПИ ІІ – пионерски лагер, находящ се в кв.6 по регулационния план 
на с.Кутела, общ.Смолян 

3. Поземлен имот пл. № 487 с площ 232 кв.м. попадащ в УПИ І – пионерски лагер, 
находящ се в кв.10 по регулационния план на с.Кутела, общ.Смолян 

4. Поземлен имот пл. № 488 с площ 404 кв.м. попадащ в УПИ І – пионерски лагер, 
находящ се в кв.10 по регулационния план на с.Кутела, общ.Смолян 

2. Възмездно придобиване на имоти – частна собственост. 
Ще се извършва при постъпило по съответния ред мотивирано заявление до ОбА-

Първомай. 

VІ. ОБЕКТИТЕ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА КОИТО Е НЕОБХОДИМО 
ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТНИ ИМОТИ. 

VІІ. ОБЕКТИТЕ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ; 

№ Описание на имота 
1. „НОВ ПЪТЕН ПОДЛЕЗ” от о.т.288 на ул.”Хаджи Димитър” до о.т. 304 на ул.”Братя 

Миладинови-юг” по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив 
2. Рекултивация и закриване на старо депо в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, 

общ.Първомай. 

Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост в Община Първомай през 2017 г. се приема на основание чл.8, ал.9 от 
Закона за общинската собственост. 

По своята същност тя е отворен документ и позволява актуализиране, в хода на 
нейното изпълнение през годината.  

Настоящата програма е приета с Решение № 162 от 20.01.2017г.  на Общинския 
съвет – Първомай. 


