
Списък на училища,детски градини и обслужващи звена 

Образователната мрежа в община Първомай се състои от четиринадесет общински 
училища: 

СУ „Проф. д – р Асен Златаров” гр.Първомай 
Тел: 0336 / 65733 

ОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Първомай 
Тел: 0336 / 62136 

ОУ „Г. Караславов” кв.Дебър, гр.Първомай 
Тел: 0336 / 68037 

ОУ „Христо Ботев”с.Градина 
Тел: 03162 / 2232 

ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с.Дълбок извор 
Тел: 03164 / 2060 

ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с.Караджалово 
Тел: 03165 / 2302 

ОУ „Христо Ботев” с.Езерово 
Тел: 03168 / 2260 

ОУ „Л.Каравелов” с.Бяла река 
Тел: 03166 / 2260 

ОУ „Отец Паисий” с.Искра 
Тел: 03163 / 2060 

ОУ „В.Априлов” с.Виница 
Тел: 03160 / 2230 

ОУ „  д – р П.Берон” с.Буково 
Тел: 03160 / 5224 

НУ „Христо Ботев” гр.Първомай 
Тел: 0336 / 62157 

НУ „П.Р.Славейков” с.Воден 
Тел: 03160 / 2267 

ПГСС “Васил Левски” гр.Първомай 
Тел: 0336 / 62913

■ Седем общински детски градини:

№ 

- Наименование 

- Седалище 

- Официален адрес на детската 
градина след 01.08.2016 година 

Втори – различен адрес от 
официалния, на сградата, 

в която се провежда 
предучилищно 

образование 

Трети – различен адрес от 
официалния, на сградата, 

в която се провежда 
предучилищно 

образование 

Детска градина (ДГ) „Осми март“, 
град Първомай 

град Първомай,  

пощ. код. 4270,  

ул. „Спартак“ № 11 а
1.

град Първомай,  

пощ. код. 4270,  

ул. „Спартак“ № 11 а

кв. Любеново,  

пощ. код. 4270,  

ул. „Струма“ № 2 

с. Караджалово,  

пощ. код. 4283,  

ул. „8-ма“ № 1 



Детска градина (ДГ) „Марица“, 
град Първомай 
град Първомай,  

пощ. код. 4270,  

ул. „Ралица“ № 6 
2.

град Първомай,  

пощ. код. 4270,  

ул. „Ралица“ № 6 

с. Виница, 

пощ. код. 4284, 

ул. „Иван Вазов“ № 26 

Х 

Детска градина (ДГ) 

„Пролет“,  

град Първомай,  

квартал Дебър 
град Първомай,  

кв. Дебър, пощ. код. 4271, ул. 
„Симеон Велики“ № 17 

3.

град Първомай,  

кв. Дебър, пощ. код. 4271, ул. 
„Симеон Велики“ № 17 

с. Бяла река, 

пощ. код 4285, 

ул. „5-та“ № 29 

Х 

Детска градина (ДГ) 

„Първи юни”, 

с. Градина 
село Градина,  

пощ. код 4290,  

ул. „Д-р Петър Генов“ № 7 

4.

село Градина,  

пощ. код 4290,  

ул. „Д-р Петър Генов“ № 7 

село Градина,  

пощ. код 4290,  

ул. „Христо Ботев“ № 4 

село Крушево,  

пощ. код 4291,  

ул. „5-та“ № 1 

Детска градина (ДГ) 

„Искра”,  

с. Искра 
село Искра,  

пощ. код 4297, 

ул. „Шипка“ № 1 

5.

село Искра,  

Х Х 



пощ. код 4297, 

ул. „Шипка“ № 1 
Детска градина (ДГ) 

„Детелина”,  

с. Дълбок извор 
село Дълбок извор,  

пощ. код 4280, 

ул. „34“ № 4 

6.

село Дълбок извор,  

пощ. код 4280, 

ул. „34“ № 4 

Х Х 

Детска градина (ДГ) 

„Теменуга”,  

с. Воден 
с. Воден,  

пощ. код 4289,  

ул. „1-ва“ № 24 

7.

с. Воден,  

пощ. код 4289,  

ул. „1-ва“ № 24 

с. Езерово,  

пощ. код 4288,  

ул. „11-та“ № 2 

Х 


