
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 251 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 27.01.2022 г. по протокол № 29 

 

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общинския съвет на Община Първомай и 

неговите комисии през второто полугодие на 2021 година. 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, Общинският съвет на община Първомай 

Р Е Ш И: 

 

      Приема отчет за дейността на Общинския съвет на Община Първомай и неговите 

комисии през второто полугодие на 2021 година. 

 

Мотиви: В изпълнение на разпоредбата на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация за изготвяне и внасяне за разглеждане на отчет 

за дейността на Общинския съвет на Община Първомай и неговите комисии. 

 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 21 

Гласували:    За – 21 

  Против – няма 

  Въздържали се – няма 

 

 

 

 ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

О  Т  Ч  Е  Т 
 

за дейността на Общинския съвет на Община Първомай 

и неговите комисии през второто полугодие на 2021 година 

 

 

Уважаеми дами и господа Общински съветници, 

В изпълнение на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация предоставям на Вашето внимание този отчет за дейността на Общинския 

съвет и неговите комисии.  

През периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г. работата на Общинския съвет беше 

съобразена с нормативните изисквания. Няма сигнали, оплаквания и констатации за 

допуснати нарушения на закона или правилника. 

 Поради извънредната епидемична обстановка заседанията на Общинския съвет се 

провеждаха при съответни мерки за безопасност: дезинфекция на Пленарната зала, 

осигуряване на задължително минимално отстояние 1,5 м. между присъстващите в залата 

лица, употреба на лични предпазни средства – маски и дезинфектанти. Заседанията на 

постоянните комисии през периода се провеждаха съвместно в Пленарната зала с цел да 

се намали рискът за здравето на общинските съветници. Няма отменени заседания и няма 

сериозни отклонения от нормалния ритъм на работа.  

 

В деловодството на Общинския съвет през периода са постъпили 97 предложения от 

кмета на общината, заместник-кметовете, кметове на кметства, молби от граждани и 

юридически лица, които са резолирани по компетентност, в по-голямата си част са 

обсъдени от постоянните комисии и са трансформирани в актове на Общинския съвет.  

Поканите и материалите за заседанията на Общинския съвет се предоставят 

своевременно на всички общински съветници в съответствие с правилника. Седем дни 

преди провеждане на съответното заседание на интернет страницата на общината се 

публикуват проектът за дневен ред и предложенията на вносителите.  

 

През отчетния период Общинският съвет проведе общо 7 заседания - 6 редовни и 1 

извънредно. С проведеното извънредно заседание на 19.10.2021 г. Общинският съвет успя 

да спази крайния срок и взе необходимите решения за участие на „МБАЛ-Първомай” 

ЕООД като партньор на Министерството на здравеопазването по процедура за директно 

предоставяне на финансова помощ във връзка с пандемията. 

 

През отчетния период Общинският съвет е приел общо 63 решения /от № 187 до № 

250/, които в зависимост от характера и материята, която уреждат, могат да се разпределят 

в няколко основни категории: 

 

Решения, с които бяха приети или изменени общински наредби: 

С решение № 195 от 26.08.2021 г. Общинският съвет прие Наредба за определяне 

обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни 

на територията на община Първомай. Наредбата беше приета в изпълнение на 

разпоредбата на чл.133, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/.  

Областният управител, упражнявайки правомощията си по чл.45, ал.4 от ЗМСМА, 

върна за ново обсъждане части от наредбата по раздел VII „Административнонаказателни 

разпоредби” и раздел VIII „Контрол по изпълнение на наредбата” поради дублиране на 

текстове и някои несъответствия със закона. С решение № 207 от 30.09.2021 г. 

Общинският съвет прие необходимите изменения и така наредбата беше приведена в 

съответствие със закона и влезе в сила. 



С решение № 244 от 21.12.2021 г. Общинският съвет прие Наредба за изменение на 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги, 

предоставяни от Община Първомай. 

  

Решения, свързани с бюджета и финансите на общината: 

С Решение № 196 от  26.08.2021 г. бяха приети:  

-уточнен годишен план на бюджета за 2020 г.;  

-отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г.;  

-уточнен годишен план и отчет на инвестиционната програма и текущи ремонти за 

2020 г.;  

-отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз за 2020 г. 

-годишен отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2020 г. и дълга на лицата 

по чл. 8а от Закона за общинския дълг; 

През м.октомври и през м.декември Общинският съвет прие решения за изменение на 

бюджета на община Първомай за 2021 година. 

През м. октомври беше одобрена актуализирана бюджетна прогноза за периода 2022-

2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на 

общината. 

С решение № 242 от 21.12.2021 г. беше приета План-сметка за приходите и 

необходимите  разходи на община Първомай за дейностите по управление на отпадъците 

за 2022 година.  

С решение № 223 от 28.10.2021 г. Общинският съвет удължи до 15.12.2022 год. срока 

за възстановяване на поетия през 2020 год. временен безлихвен заем от Централния 

бюджет на Република България. 

Приети бяха две решения /№ 201 и № 202 от 26.08.2021 г./ за издаване на запис на 

заповед от община Първомай в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция като 

обезпечение на плащанията по проект „Реконструкция и ремонт на Обединено детско 

заведение „Осми март“ и филиал в кв. Любеново, гр. Първомай, обл. Пловдив”, сключен 

между Община Първомай и ДФ „Земеделие”. 

 

Решения в сферата на образованието: 

На 15.07.2022 г. Общинският съвет прие решение за включване на част от ДГ с. 

Езерово, която е  втори адрес на ДГ  „Теменуга” с. Воден – община Първомай, чрез 

актуализиране на Списъка на средищните детски градини и училища, приемащ се с акт на 

Министерски съвет. 

На 26.08.2022 г. Общинският съвет прие решение № 199 за разрешаване 

съществуването на маломерни и слети паралелки в общински училища, с брой на ученици 

под нормативно определения, за учебната 2021/2022 година.  

В същото заседание беше прието решение № 200 за закриване на училище НУ „П. Р. 

Славейков”, село Воден, община Първомай, считано от 15.09.2021г.  

С Решение № 212 от 30.09.2021 г. се разреши съществуването на маломерна паралелка 

в СУ „Проф. д-р. Асен Златаров” гр. Първомай, с брой на ученици под нормативно 

определения, за учебната 2021/2022 година.  

 

Решения относно общинската собственост: 

С решение № 249/21.12.2021 г. Общинският съвет задължи концесионера „Вода 

Драгойна” ЕООД в срок до 31.03.2023 г. да изпълни ангажиментите си по 

инвестиционната програма, представляваща неразделна част от Договор № РД-13-

159/19.05.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на минерална вода от сондаж № 9, 

находище „Драгойново”,  с. Драгойново, общ. Първомай. 

С решение № 227 от 28.10.2021 г. Общинският съвет бракува 7 бр. стари, негодни за 

употреба автомобили. 



С решение № 213 от 30.09.2021 г. Общинският съвет реши община Първомай да 

закупи специализирана техника и съдове за смет от възстановените средства от 

отчисленшията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците, каато одобри 

списък с пределни цени. 

 

Най-голям е броят на приетите решения относно продажба чрез публичен търг на 

имоти – частна общинска собственост и решения за отдаване под наем на недвижими 

имоти. 

С едно свое решение Общинският съвет учреди възмездно, безсрочно право на строеж 

ведно със сервитутно право върху недвижим имот – частна общинска собственост, 

съставляващ УПИ II – трафопост в кв.30а по регулационния план на кв.Дебър, 

гр.Първомай, обл.Пловдив - за изграждане на трафопост.  

С три свои решения Общинският съвет даде съгласие за извършване на процедура по 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на неурбанизирана 

територия: 

- в землището на с.Татарево, общ.Първомай, одобрена със Заповед № РД-18-

759/22.10.2019 г. на ИД на АГКК – с решение № 214 от 30.09.2021 г.;  

-в землището на с.Воден, общ.Първомай, одобрена със Заповед № РД-18-

749/22.10.2019 г. на ИД на АГКК – с решение № 231 от 28.10.2021 г.;  

-в землището на с.Православен, общ.Първомай, одобрена със Заповед № РД-18-

757/22.10.2019 г. на ИД на АГКК - с решение № 232 от 28.10.2021 г.. 

 

Отчети /освен отчета на Бюджет 2020/: 

С решение № 187 от 15.07.2021 г. беше приет Отчет на Общинския съвет на община 

Първомай и неговите комисии за първото полугодие на 2021 г., внесен от председателя на 

ОбС. 

С решение № 197 от 26.08.2021 г. беше приет Отчет за изпълнение на решенията на 

Общинския съвет през първото полугодие на 2021 г., внесен от кмета на общината. 

С решение № 241 от 21.12.2021 г. беше приет Годишен отчет за изпълнение на 

действащите концесионни договори през 2021 година. 

 

Други решения: 

С Решение № 235 от 21.12.2021 г. беше открита процедура за определяне на съдебни 

заседатели за Окръжен съд – Пловдив с мандат 2022г.–2026г., бяха определени правилата 

и създадена комисия за нейното провеждане. 

С решение № 236 от 21.12.2021 г. Общинският съвет реши Община Първомай да 

кандидатства пред Фонд „Социална закрила” с проектно предложение „Подновяване на 

кухненското оборудване на „Домашен социален патронаж” – гр. Първомай” и осигуряване 

на съфинансиране по проекта.  

През м.ноември се прие предложението за издигане на паметни плочи с барелефи на 

академик д-р Ташо Ташев и професор архитект Петър Ташев в градинката на улично 

уширение пред УПИ I- наркооп и културен дом, кв.45 по плана на село Дълбок извор. 

С решение № 225 от 28.10.2021 г. беше приет Анализ на потребностите от подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в община Първомай. 

С решение № 198 от 26.08.2021 г. Общинският съвет прие План за действие на община 

Първомай в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани 

от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение. 

През м.октомври на извънредно заседание ОбС прие Решение № 220 за Участие на 

“МБАЛ-Първомай” ЕООД като партньор на Министерство на здравеопазването по 

процедура за директно предоставяне на финансова помощ BG16RFOP001-9.001 “Мерки за 

справяне с пандемията“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.  



На 28.10.2021 год. Общинският съвет прие решение № 226 за освобождаване на 

управителя на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – ПЪРВОМАЙ” ЕООД поради изтичане срока 

на договора за управление и за избор на прокурист на дружеството. 

На основание чл.27, ал.1 и ал.3 от Закона за социалните услуги с решение № 224 от 

28.10.2021 г. Общинският съвет създаде Съвет по въпросите на социалните услуги и 

определи неговия персонален състав. 

С решение № 218 от 30.09.2021 г. беше сформирана Комисия по безопасност на 

движението. 

С две свои решения Общинският съвет отпусна еднократна финансова помощ на 

граждани от общинския бюджет. 

  

Общинският съвет стриктно изпълнява задълженията си по чл.22, ал.1 от ЗМСМА в 

седемдневен срок да изпраща приетите актове на кмета на общината и на областния 

управител, както и задълженията си по чл.22, ал.2 от ЗМСМА в седемдневен срок да 

разгласява актовете си на населението чрез интернет страницата на общината. 

През отчетния период областният управител два пъти е упражнил правомощията си по 

чл.45, ал.4 от ЗМСМА, като е върнал за ново обсъждане или отмяна актове на Общинския 

съвет:  

1. Относно Решение № 195 от 26.08.2021 г. за приемане на Наредба за определяне 

обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни 

на територията на община Първомай. Проблемните текстове бяха преработени и на 

следващото заседание Общинският съвет прие съответните изменения, с които наредбата 

беше приведена в съответствие със закона и влезе в сила.  

2. Относно Решение № 192 от 15.07.2021 г., засягащо регулационни промени и 

промени във вида собственост на общински имоти в с. Градина. И в този случай 

Общинският съвет коригира решението си на следващото редовно заседание, след което 

нямаше възражения и то влезе в сила.  

В изпълнение на правомощията си по чл.45, ал.5 от ЗМСМА кметът на общината не  е 

върнал за ново обсъждане или оспорил пред съда нито един акт  на ОбС през отчетния 

период, както и изобщо от началото на мандата досега. 

 

Уважаеми общински съветници, 

През второто полугодие на 2021 год. Общинският съвет на Община Първомай 

успешно изпълняваше определените от закона функции на орган на местното 

самоуправление. Актовете на общинския съвет, особено в областта на бюджета и 

инвестиционната програма, продължават да бъдат основа за новата градивна политика, 

променяща облика на нашата община.  

Аз съм уверен, че вървим по правилния път и все повече отговаряме на очакванията на 

гражданите, които са ни избрали. 

 

 

 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 252 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 27.01.2022 г. по протокол № 29 

 

ОТНОСНО: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите - 

общинска собственост в Община Първомай през 2022 г. 

На основание на чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от Закона за 

общинската собственост и чл. 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет на Община Първомай  

 

Р  Е  Ш  И : 

 

Приема Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост 

в Община Първомай през  2022 г. 

 

Приложение: Проект на Програма за управление и разпореждане с имотите - 

общинска собственост в Община Първомай през 2022 г. 

 

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 

и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от ЗОС и в изпълнение на Стратегията 

за управление на общинската собственост за периода 2020-2023 г.  

 

 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 21 

Гласували:    За – 17 

  Против – няма 

  Въздържали се – 4 

 

 

 

 ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

 

 

 



             

 

 

 

П Р О Г Р А М А 
 

 

 

ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ   

С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА 

ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ 2022 г. 

( приета с решение № 252/27.01.2022 г. на Общински съвет на община Първомай ) 
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І.  ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 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 и в изпълнение на Стратегията за управление на общинската 

собственост на Община Първомай. 

Програмата отразява намеренията на Община Първомай за управление и разпореждане 

с имоти – общинска собственост през 2022 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, както и за възлагане чрез 

концесия; 

3. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу 

имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание за нуждите и вида 

на имотите, които общината желае да получи в замяна; 

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; 

7. Описание на имотите - спортни обекти, които общината има намерение да 

предложи за управление и за учредяване на ограничени вещни права върху тях по 

реда на Закона за физическото възпитание и спорта. 
 

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.  

с вкл. ДДС 

 ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ  

 А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  

1. Приходи от наем на помещения                          34 500      

2. Приходи от наем на терени                                 17 500 

3. Приходи от наем на язовири и водоеми                       54 000 

4. Приходи от аренда и наем на зем.земя  180 000 

5. Приходи от концесии                                                   15 000 

6. Приходи от пазари, тържища и тротоари              144 000 

 Всичко от управление на имоти-общинска собственост              445 000  

   

 Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  

1. Продажба на имоти-общинска собственост /парцели в регулация и 198 000 
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зем.земя от ОПФ/   

2. Учредяване на ограничени вещни права                          2 000 

 Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост 200 000 

 ВСИЧКО ПРИХОДИ              645 000 

 НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ  

1. За технически дейности                  5 000 

2. За пазарни оценки  6 000 

3. За обяви и публикации 8 000 

4 . Разходи за закупуване на имоти 5 000 

5 Разходи за отчуждаване на имоти 2 000 

6. Разходи за оператор и осъществяване на безопасна експлоатация на 

язовирните стени и на съоръженията към тях 

              15 000 

 ВСИЧКО РАЗХОДИ 41 000 

 

 

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,  

KAKTO И ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ КОНЦЕСИЯ 

 
№ 

 
Описание на имота 

 

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

АРЕНДА 

 Помещения и терени в регулация 

1. 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. 

2. Терени №5/6 за търговси цели с площ от 43 кв.м., находящ се в северозападната част 

на УПИ І – жилищно строителство, в кв.104 по регулационния план на гр.Първомай, 

общ.Първомай, обл.Пловдив, на ул.”Княз Борис I”. 

3. Терен за търговски цели с площ от 15 кв.м., находящ се в северозападната част на 

УПИ І – жилищно  строителство от кв.104 по регулационния план на гр.Първомай, 

общ.Първомай, обл.Пловдив, на ул.”Княз Борис I”. 

4. 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. 

5. Терен за търговски цели с площ от 16 кв.м., находящ се в северната част на УПИ I - 

ОБНС, администрация на ул.”Братя Миладинови – юг”, в кв. 89 по регулационния 

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

6. Помещение - кафе-аперитив с обща площ от 108 кв.м., в това число основно 

помещение - 70 кв.м. и складово помещение  с площ от 38 кв.м., находящи се на първи 

етаж, до входа на секция А /северно крило/ от триетажна масивна админ.сграда, в 

УПИ І – ОБНС, администрация, в кв.89 по рег. план на гр.Първомай, обл.Пловдив. 

7. Терен за търговски цели с площ от 32 кв. м., находящ се в югоизточната част на УПИ 

II – жилищно  строителство, в кв.28 по регулационния план на гр.Първомай. 

8. Терен за търговски цели с площ от 28 кв. м., находящ се в североизточната част на 

УПИ II – жилищно  строителство, в кв.28 по регулационния план на гр.Първомай. 
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9. Терен за търговски цели № 1 с площ от 48 кв.м., находящ се на улица с основи точки 

№ 258 и № 259, между парцели УПИ І – озеленяване в кв.76”а” и УПИ І – 

кооперативен пазар в кв.76”б” по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, 

обл.Пловдив. 

10. Терен за търговски цели № 2 с площ от 6 кв.м., находящ се на тротоарно пространство 

на улица с о.т. № 258 и № 259, между парцели УПИ І – озеленяване в кв.76”а” и УПИ І 

– кооперативен пазар в кв.76”б” по регулационния план на гр.Първомай, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 

11. Терен за търговски цели № 3 с площ от 7 кв.м., находящ се на тротоарно пространство 

на улица с о.т. № 258 и № 259, между парцели УПИ І – озеленяване в кв.76”а” и УПИ І 

– кооперативен пазар в кв.76”б” по регулационния план на гр.Първомай, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 

12. Терен за търговски цели № 4 с площ от 8 кв.м., находящ се на тротоарно пространство 

на улица с о.т. № 258 и № 259, между парцели УПИ І – озеленяване в кв.76”а” и УПИ І 

– кооперативен пазар в кв.76”б” по регулационния план на гр.Първомай, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 

13. Терен за търговски цели № 5 с площ от 12 кв.м., находящ се на тротоарно 

пространство на улица с о. т. № 258 и № 259, между парцели УПИ І – озеленяване в 

кв.76”а” и УПИ І – кооперативен пазар в кв.76”б” по регулационния план на 

гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

14. Помещение за офис с площ от 18.92 кв.м., находящо се на първи етаж от двуетажна 

масивна сграда ”Бивш общински детски комплекс”, цялата със застроена площ от 256 

кв.м., построена в УПИ VIII – младежки дом в кв.66 по регулационния план на 

гр.Първомай, обл.Пловдив.  

15. 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. 

16. Помещение с площ от 34,90 кв.м., находящо се на първи етаж от двуетажна масивна 

сграда „Бивш център за работа с деца Първомай”, цялата със застроена площ от 256 

кв.м., построена в УПИ VIIІ – младежки дом кв.66 по регулационния план на 

гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

17. Помещения - 2 броя с обща площ от 33 кв.м., находящи се на първи етаж от двуетажна 

сграда „Бивш център за работа с деца Първомай”, 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.  

18. Помещение с площ от 67,00 кв.м., представляващо масивна пристройка към двуетажна 

масивна сграда „ Бивш общински детски комплекс”, цялата със застроена площ от 256 

кв.м., построена в УПИ VІІІ - младежки дом в кв.66 по регулационния план на 

гр.Първомай, обл.Пловдив.  

19. 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, 

обл.Пловдив. 

20. Терен за търговски цели 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, 

обл.Пловдив. 

21. Терен за търговски цели с площ от 20 кв.м., попадащ в УПИ I - културен дом, в кв.45 

по регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай.  

22. Терен за търговска дейност с площ от 6,5 кв.м., находящ се в северната част на УПИ I 

- за наркооп и културен дом в кв.45 по регулационния план на с.Дълбок извор, 

общ.Първомай, обл.Пловдив.  
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23. 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. 

24. 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. 

25. Стая № 310 с площ от 18.70кв.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. 

26. 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.  

27. Помещения с обща площ от 61 кв.м., представляващи стая №1 с площ от 48,40 кв.м. и 

стая №2 с площ от 12,60 кв.м., находящи се на първи етаж от двуетажна масивна 

сграда, построена в УПИ I – дом на културата в кв.36 порегулационния план на 

с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

  

 Язовири,водоеми и водостопонски съоръжения 

1. Водоем „Драгойново -2” /Митково дере/ с площ от 13 066 кв.м., съставляващ ПИ с ид. 

№ 23385.51.7, м.„Митково дере” по КККР на с.Драгойново, общ.Първомай, 

обл.Пловдив, стар номер 051007. 

2. Водоем „Дълбок извор” с площ от 11 616 кв.м., съставляващ ПИ с ид. № 24493.29.149, 

по КККР на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, стар номер 000 149 ведно с 

язовирна стена, съставляваща ПИ с ид. № 24493.29.150, по КККР на с.Дълбок извор, 

общ.Първомай, обл.Пловдив, стар номер 000 150. 

3. 

 

Язовир „Дебър-4 /Чатал дере/”, съставляващ ПИ с ид. № 59080.800.300, по КККР на 

гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, м. Землищек кв.Дебър, площ 18 571 кв. м, 

стар номер 800300, ведно с язовирна стена съставляваща ПИ с ид. № 59080.800.304, по 

КККР на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, площ 4 496 кв. м, стар номер 

800304. 

  

 Земеделски земи 

 землище с.Брягово 

1 Поземлен имот 06745.15.32, област Пловдив, община Първомай, с. Брягово, м. 

ГЕРЕНА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП 

Нива, площ 3198 кв. м, стар номер 015032, 

2 Поземлен имот 06745.15.173, област Пловдив, община Първомай, с. Брягово, м. 

ГЕРЕНА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП 

Нива, площ 2476 кв. м, стар номер 015173, 

3 Поземлен имот 06745.15.181, област Пловдив, община Първомай, с. Брягово, м. 

ГЕРЕНА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП 

Нива, площ 1872 кв. м, стар номер 015181, 

4 Поземлен имот 06745.20.109, област Пловдив, община Първомай, с. Брягово, м. 

ЧОЕВА ЧУКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 3589 кв. м, стар номер 020109, 

5 Поземлен имот 06745.62.138, област Пловдив, община Първомай, с. Брягово, м. 

АЛЧАЦИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 481 кв. м, стар номер 062138, 
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6 Поземлен имот 06745.64.139, област Пловдив, община Първомай, с. Брягово, м. 

КОДЖА МЕШЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

3, НТП Нива, площ 1201 кв. м, стар номер 064139, 

7 Поземлен имот 06745.64.204, област Пловдив, община Първомай, с. Брягово, м. 

КОДЖА МЕШЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

3, НТП Нива, площ 2851 кв. м, стар номер 064204, 

8 Поземлен имот 06745.64.247, област Пловдив, община Първомай, с. Брягово, м. 

КОДЖА МЕШЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

3, НТП Нива, площ 665 кв. м, стар номер 064247, 

9 Поземлен имот 06745.85.19, област Пловдив, община Първомай, с. Брягово, м. 

ЛОЗЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП 

Нива, площ 3320 кв. м, стар номер 085019, 

10 Поземлен имот 06745.85.42, област Пловдив, община Първомай, с. Брягово, м. 

ЛОЗЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП 

Нива, площ 2671 кв. м, стар номер 085042, 

11 Поземлен имот 06745.151.63, област Пловдив, община Първомай, с. Брягово, м. 

КАВАКЛИЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, 

НТП Нива, площ 749 кв. м, стар номер 151063, 

12 Поземлен имот 06745.151.76, област Пловдив, община Първомай, с. Брягово, м. 

КАВАКЛИЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, 

НТП Нива, площ 1576 кв. м, стар номер 151076, 

13 Поземлен имот 06745.14.40, област Пловдив, община Първомай, с. Брягово, м. 

ТЕТРАДЖИКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 3, 

НТП Нива, площ 3620 кв. м, стар номер 014040, 

14 Поземлен имот 06745.15.188, област Пловдив, община Първомай, с. Брягово, м. 

ГЕРЕНА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП 

Нива, площ 3670 кв. м, стар номер 015188, 

15 Поземлен имот 06745.18.147, област Пловдив, община Първомай, с. Брягово, м. 

КОРИИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 7858 кв. м, стар номер 018147, 

16 Поземлен имот 06745.29.70, област Пловдив, община Първомай, с. Брягово, м. 

КОСТОВО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 5786 кв. м, стар номер 029070, 

17 Поземлен имот 06745.42.70, област Пловдив, община Първомай, с. Брягово, м. 

МАВРОВО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 2003 кв. м, стар номер 042070, 

18 Поземлен имот 06745.80.90, област Пловдив, община Първомай, с. Брягово, м. 

НОВИНИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, 

НТП Нива, площ 2361 кв. м, стар номер 080090, 

19 Поземлен имот 06745.82.22, област Пловдив, община Първомай, с. Брягово, м. 

НОВИНИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 2266 кв. м, стар номер 082022, 

20 Поземлен имот 06745.82.47, област Пловдив, община Първомай, с. Брягово, м. 

НОВИНИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 3417 кв. м, стар номер 082047, 

21 Поземлен имот 06745.121.65, област Пловдив, община Първомай, с. Брягово, м. 

ОРТАЧКИ НИВИ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

4, НТП Нива, площ 5403 кв. м, стар номер 121065, 

22 Поземлен имот 06745.121.72, област Пловдив, община Първомай, с. Брягово, м. 

ОРТАЧКИ НИВИ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 
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4, НТП Нива, площ 1854 кв. м, стар номер 121072, 

23 Поземлен имот 06745.134.71, област Пловдив, община Първомай, с. Брягово, м. 

ЕНЬОВ БУНАР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, 

НТП Нива, площ 1247 кв. м, стар номер 134071, 

24 Поземлен имот 06745.134.88, област Пловдив, община Първомай, с. Брягово, м. 

ЕНЬОВ БУНАР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, 

НТП Нива, площ 2208 кв. м, стар номер 134088. 

  

 землище с.Буково 

1 Поземлен имот 56335.22.51, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

РОШАВИ КЕЛЕМИ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 8, НТП Нива, площ 3003 кв. м, стар номер 022051, 

2 Поземлен имот 56335.39.184, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

МАВРО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП 

Нива, площ 5015 кв. м, стар номер 039184, 

3 Поземлен имот 56335.40.139, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

ПЛАНЧОВИЦА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

8, НТП Нива, площ 1882 кв. м, стар номер 040139, 

4 Поземлен имот 56335.40.128, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

ПЛАНЧОВИЦА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

8, НТП Нива, площ 2723 кв. м, стар номер 040128, 

5 Поземлен имот 56335.25.50, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

ТУРСКОТО ГРОБЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 8, НТП Нива, площ 2031 кв. м, стар номер 025050, 

6 Поземлен имот 56335.24.18, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

СЪРБЯРСКО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, 

НТП Нива, площ 1100 кв. м, стар номер 024018, 

7 Поземлен имот 56335.23.26, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. БИКО, 

вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Нива, 

площ 577 кв. м, стар номер 023026. 

8 Поземлен имот 56335.17.49, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

МАРИНКАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, 

НТП Нива, площ 3815 кв. м, стар номер 017049, 

9 Поземлен имот 56335.39.175, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

МАВРО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП 

Нива, площ 3001 кв. м, стар номер 039175, 

10 Поземлен имот 56335.55.55, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

ОРТАШКИ ЧАИР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 10, НТП Нива, площ 3125 кв. м, стар номер 055055, 

11 Поземлен имот 56335.49.102, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

ГАБРЕТО/ДУПКИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 8, НТП Изоставена орна земя, площ 1642 кв. м, стар номер 049102. 

12 Поземлен имот 56335.24.38, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

СЪРБЯРСКО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, 

НТП Нива, площ 3160 кв. м, стар номер 024038, 

13 Поземлен имот 56335.33.5, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

ДЪЛГАТА ПОЛЯНА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 8, НТП Нива, площ 1207 кв. м, стар номер 033005, 

14 Поземлен имот 56335.51.109, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

БОЗАЛЪКОВО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 
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10, НТП Нива, площ 2682 кв. м, стар номер 051109. 

15 Поземлен имот 56335.38.14, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

КОПАНА ЧУКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

8, НТП Гори и храсти в земеделска земя, площ 3761 кв. м, стар номер 038014. 

16 Поземлен имот 56335.56.157, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

РАВНАТА КЕЛЕМЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 7251 кв. м, стар номер 056157. 

17 Поземлен имот 56335.17.105, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

МАРИНКАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, 

НТП Нива, площ 2228 кв. м, стар номер 017105, 

18 Поземлен имот 56335.28.1, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. БЕЛИЯ 

КАМЪК, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП 

Изоставена орна земя, площ 3083 кв. м, стар номер 028001, 

19 Поземлен имот 56335.28.27, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. БЕЛИЯ 

КАМЪК, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП 

Изоставена орна земя, площ 1394 кв. м, стар номер 028027, 

20 Поземлен имот 56335.30.26, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

ДРАЧОВИЦА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, 

НТП Изоставена орна земя, площ 2257 кв. м, стар номер 030026, 

21 Поземлен имот 56335.35.58, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

СКЕЛЯТА/ЧЕРЕШАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 10, НТП Изоставена орна земя, площ 2694 кв. м, стар номер 035058, 

22 Поземлен имот 56335.45.112, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

РАЯ/ЗАЙЧАРИЦА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 8, НТП Нива, площ 869 кв. м, стар номер 045112, 

23 Поземлен имот 56335.46.78, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

ПЕЙЧО/КУМАНО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 8, НТП Нива, площ 2799 кв. м, стар номер 046078, 

24 Поземлен имот 56335.48.113, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

РАВНИЩА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 10, 

НТП Изоставена орна земя, площ 9820 кв. м, стар номер 048113, 

25 Поземлен имот 56335.49.32, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

ГАБРЕТО/ДУПКИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 8, НТП Нива, площ 2671 кв. м, стар номер 049032, 

26 Поземлен имот 56335.50.55, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

СКЕЛЕТО/СТАНЧОВИЦА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 8, НТП Изоставена орна земя, площ 1014 кв. м, стар номер 050055, 

27 Поземлен имот 56335.51.45, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

БОЗАЛЪКОВО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

10, НТП Изоставена орна земя, площ 1601 кв. м, стар номер 051045, 

28 Поземлен имот 56335.54.130, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. КАРА 

ЧАИР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 10, НТП 

Изоставена орна земя, площ 2681 кв. м, стар номер 054130, 

29 Поземлен имот 56335.54.126, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. КАРА 

ЧАИР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 10, НТП 

Изоставена орна земя, площ 5000 кв. м, стар номер 054126, 

30 Поземлен имот 56335.59.94, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

ЛИСИЧИ КАМЬК/КАТРАНЖ, вид собств. Общинска частна, вид територия 

Земеделска, категория 9, НТП Изоставена орна земя, площ 658 кв. м, стар номер 

059094, 
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31 Поземлен имот 56335.68.78, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. ИЛАН 

ДЕРЕ/ЧИЛ.КАЙРЯК, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Изоставена орна земя, площ 2000 кв. м, стар номер 068078, 

32 Поземлен имот 56335.17.107, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

МАРИНКАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, 

НТП Нива, площ 2829 кв. м, стар номер 017107, 

33 Поземлен имот 56335.16.54, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

ТАУШАН ТЕПЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

9, НТП Изоставена орна земя, площ 8598 кв. м., стар номер 016054, 

34 Поземлен имот 56335.38.151, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

КОПАНА ЧУКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

8, НТП Изоставена орна земя, площ 7287 кв. м, стар номер 038151, 

35 Поземлен имот 56335.40.85, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

ПЛАНЧОВИЦА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

8, НТП Нива, площ 5984 кв. м, стар номер 040085, 

36 Поземлен имот 56335.50.13, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

СКЕЛЕТО/СТАНЧОВИЦА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 8, НТП Изоставена орна земя, площ 527 кв. м, стар номер 050013, 

37 Поземлен имот 56335.51.112, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

БОЗАЛЪКОВО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

10, НТП Изоставена орна земя, площ 7779 кв. м, стар номер 051112, 

38 Поземлен имот 56335.51.116, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

БОЗАЛЪКОВО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, 

НТП Изоставена орна земя, площ 4425 кв. м, стар номер 051116, 

39 Поземлен имот 56335.47.49, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

ЧУЛФАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 1349 кв. м, стар номер 047049, 

40 Поземлен имот 56335.54.27, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. КАРА 

ЧАИР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 10, НТП 

Нива, площ 2499 кв. м, стар номер 054027, 

41 Поземлен имот 56335.54.125, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. КАРА 

ЧАИР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 10, НТП 

Нива, площ 1082 кв. м, стар номер 054125, 

42 Поземлен имот 56335.55.88, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

ОРТАШКИ ЧАИР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 10, НТП Изоставена орна земя, площ 755 кв. м, стар номер 055088, 

43 Поземлен имот 56335.55.93, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

ОРТАШКИ ЧАИР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 10, НТП Изоставена орна земя, площ 400 кв. м, стар номер 055093, 

44 Поземлен имот 56335.55.95, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

ОРТАШКИ ЧАИР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 10, НТП Изоставена орна земя, площ 9010 кв. м, стар номер 055095, 

45 Поземлен имот 56335.55.125, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

ОРТАШКИ ЧАИР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 10, НТП Изоставена орна земя, площ 7223 кв. м, стар номер 055125, 

46 Поземлен имот 56335.59.64, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

ЛИСИЧИ КАМЬК/КАТРАНЖ, вид собств. Общинска частна, вид територия 

Земеделска, категория 10, НТП Изоставена орна земя, площ 4389 кв. м, стар номер 

059064, 

47 Поземлен имот 56335.59.86, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 
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ЛИСИЧИ КАМЬК/КАТРАНЖ, вид собств. Общинска частна, вид територия 

Земеделска, категория 10, НТП Изоставена орна земя, площ 3219 кв. м, стар номер 

059086, 

48 Поземлен имот 56335.59.76, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

ЛИСИЧИ КАМЬК/КАТРАНЖ, вид собств. Общинска частна, вид територия 

Земеделска, категория 10, НТП Изоставена орна земя, площ 3580 кв. м, стар номер 

059076, 

49 Поземлен имот 56335.59.95, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

ЛИСИЧИ КАМЬК/КАТРАНЖ, вид собств. Общинска частна, вид територия 

Земеделска, категория 10, НТП Изоставена орна земя, площ 1670 кв. м, стар номер 

059095, 

50 Поземлен имот 56335.59.2, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

ЛИСИЧИ КАМЬК/КАТРАНЖ, вид собств. Общинска частна, вид територия 

Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 6597 кв. м, стар номер 059002, 

51 Поземлен имот 56335.58.61, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

МАНДР.ПЪТ/ОРТАКЛЪКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Изоставена орна земя, площ 7979 кв. м, стар номер 058061, 

52 Поземлен имот 56335.60.75, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

ТРЕБИЩЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Изоставена орна земя, площ 9459 кв. м, стар номер 060075, 

53 Поземлен имот 56335.60.21, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

ТРЕБИЩЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Изоставена орна земя, площ 1442 кв. м, стар номер 060021, 

54 Поземлен имот 56335.61.24, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

АНДРЕЕВ КАЙРЯК, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 10, НТП Изоставена орна земя, площ 415 кв. м, стар номер 061024, 

55 Поземлен имот 56335.62.83, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

КАПАНА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП 

Нива, площ 3015 кв. м, стар номер 062083, 

56 Поземлен имот 56335.62.85, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

КАПАНА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП 

Нива, площ 8720 кв. м, стар номер 062085, 

57 Поземлен имот 56335.63.140, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

БЛУТКОВИЦА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Изоставена орна земя, площ 5232 кв. м, стар номер 063140, 

58 Поземлен имот 56335.66.49, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

ГОЛЯМ КАЙРЯК, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

9, НТП Нива, площ 4041 кв. м, стар номер 066049, 

59 Поземлен имот 56335.60.72, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

ТРЕБИЩЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Изоставена орна земя, площ 3041 кв. м, стар номер 060072, 

60 Поземлен имот 56335.48.114, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

РАВНИЩА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 10, 

НТП Изоставена орна земя, площ 2935 кв. м, стар номер 048114. 

61 Поземлен имот 56335.60.73, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

ТРЕБИЩЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Изоставена орна земя, площ 6329 кв. м, стар номер 060073.  

62 Поземлен имот 56335.54.135, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. КАРА 

ЧАИР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 10, НТП 

Гори и храсти в земеделска земя, площ 24871 кв. м, стар номер 054070. 
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63 Поземлен имот 56335.25.95, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

ТУРСКОТО ГРОБЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 8, НТП Нива, площ 5440 кв. м, стар номер 025095 

64 Поземлен имот 56335.15.53, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

ГОЧОВА ЧЕШМА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 8, НТП Изоставена орна земя, площ 4464 кв. м, стар номер 015053 

65 Поземлен имот 56335.55.79, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

ОРТАШКИ ЧАИР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 10, НТП Изоставена орна земя, площ 3498 кв. м, стар номер 055079. 

66 Поземлен имот 56335.38.139, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

КОПАНА ЧУКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

8, НТП Нива, площ 1405 кв. м, стар номер 038139, 

67 Поземлен имот 56335.43.57, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

АЙКЬНА/ШУШУЛКАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 8, НТП Изоставена орна земя, площ 2157 кв. м, стар номер 043057, 

68 Поземлен имот 56335.49.94, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

ГАБРЕТО/ДУПКИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 8, НТП Изоставена орна земя, площ 2688 кв. м, стар номер 049094, 

69 Поземлен имот 56335.23.23, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. БИКО, 

вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Нива, 

площ 3500 кв. м, стар номер 023023, 

70 Поземлен имот 56335.50.44, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

СКЕЛЕТО/СТАНЧОВИЦА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 8, НТП Нива, площ 1269 кв. м, стар номер 050044, 

71 Поземлен имот 56335.46.69, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

ПЕЙЧО/КУМАНО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Нива, площ 4240 кв. м, стар номер 046069, 

72 Поземлен имот 56335.51.75, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

БОЗАЛЪКОВО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

10, НТП Изоставена орна земя, площ 1249 кв. м, стар номер 051075, 

73 Поземлен имот 56335.1.211, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

ЛОЗЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП 

Изоставена орна земя, площ 1692 кв. м, стар номер 001211, 

74 Поземлен имот 56335.1.254, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

ЛОЗЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП 

Изоставена орна земя, площ 1605 кв. м, стар номер 001254, 

75 Поземлен имот 56335.23.25, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. БИКО, 

вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, 

площ 2179 кв. м, стар номер 023025. 

76 Поземлен имот 56335.29.33, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. РАЙОВ 

БАЙЛЪК, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП 

Изоставена орна земя, площ 7386 кв. м, стар номер 029033, 

77 Поземлен имот 56335.17.28, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

МАРИНКАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Изоставена орна земя, площ 4080 кв. м, стар номер 017028. 

78 Поземлен имот 56335.19.33, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

ПАЗЛАКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, 

НТП Нива, площ 5146 кв. м, стар номер 019033. 

79 Поземлен имот 56335.62.65, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

КАПАНА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП 
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Гори и храсти в земеделска земя, площ 6377 кв. м, стар номер 062065 

80 Поземлен имот 56335.50.17, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

СКЕЛЕТО/СТАНЧОВИЦА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 8, НТП Нива, площ 3198 кв. м, стар номер 050017 

81 Поземлен имот 56335.57.106, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

МАДЖАРСКО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 13059 кв. м, стар номер 057106  

82 Поземлен имот 56335.1.272, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

ЛОЗЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП 

Изоставена орна земя, площ 791 кв. м, стар номер 001272 

83 Поземлен имот 56335.12.53, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

ПАСКОВО БУНАРЧЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 8, НТП Изоставена орна земя, площ 40283 кв. м, стар номер 012053 

84 Поземлен имот 56335.15.51, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

ГОЧОВА ЧЕШМА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 8, НТП Изоставена орна земя, площ 37742 кв. м, стар номер 015051 

85 Поземлен имот 56335.54.135, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. КАРА 

ЧАИР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 10, НТП 

Гори и храсти в земеделска земя, площ 24871 кв. м, стар номер 054070 

86 Поземлен имот 56335.54.132, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. КАРА 

ЧАИР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 10, НТП 

Изоставена нива, площ 38161 кв. м, стар номер 054132 

87 Поземлен имот 56335.62.62, област Пловдив, община Първомай, с. Буково, м. 

КАПАНА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП 

Гори и храсти в земеделска земя, площ 11382 кв. м, стар номер 062062 

  

 землище с.Бяла река 

1 Поземлен имот 07675.51.73, област Пловдив, община Първомай, с. Бяла река, м. 

КАЙНАЧЕТАТА, вид собств. Съсобственост, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, с обща площ 10257 кв. м, стар номер 051073 - за частта на Община 

Първомай, представляваща 7903/10257 ид.ч. 

2 Поземлен имот 07675.77.97, област Пловдив, община Първомай, с. Бяла река, м. 

ЦИГАНИТЕ 215, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

6, НТП Нива, площ 3106 кв. м, стар номер 077097,  

3  Поземлен имот 07675.77.98, област Пловдив, община Първомай, с. Бяла река, м. 

ЦИГАНИТЕ 215, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

6, НТП Нива, площ 3686 кв. м, стар номер 077098, 

4 Поземлен имот 07675.77.99, област Пловдив, община Първомай, с. Бяла река, м. 

ЦИГАНИТЕ 215, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

6, НТП Нива, площ 2503 кв. м, стар номер 077099 

  

 землище с.Воден 

1 Поземлен имот 11627.103.14, област Пловдив, община Първомай, с. Воден, м. 

ЛОЗЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 10, НТП 

Нива, площ 989 кв. м, стар номер 103014, 

2 Поземлен имот 11627.103.15, област Пловдив, община Първомай, с. Воден, м. 

ЛОЗЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 10, НТП 

Нива, площ 969 кв. м, стар номер 103015, 

3 Поземлен имот 11627.103.20, област Пловдив, община Първомай, с. Воден, м. 

ЛОЗЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 10, НТП 
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4Нива, площ 2501 кв. м, стар номер 103020, 

4 Поземлен имот 11627.103.53, област Пловдив, община Първомай, с. Воден, м. 

ЛОЗЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП 

Нива, площ 2500 кв. м, стар номер 103053, 

5 Поземлен имот 11627.103.4, област Пловдив, община Първомай, с. Воден, м. 

ЛОЗЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП 

Нива, площ 1519 кв. м, стар номер 103004, 

6 Поземлен имот 11627.6.16, област Пловдив, община Първомай, с. Воден, м. 

КОРИЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 2998 кв. м, стар номер 006016, 

7 Поземлен имот 11627.6.17, област Пловдив, община Първомай, с. Воден, м. 

КОРИЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 3000 кв. м, стар номер 006017, 

8 Поземлен имот 11627.6.18, област Пловдив, община Първомай, с. Воден, м. 

КОРИЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 2999 кв. м, стар номер 006018, 

9 Поземлен имот 11627.6.19, област Пловдив, община Първомай, с. Воден, м. 

КОРИЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 3002 кв. м, стар номер 006019, 

10 Поземлен имот 11627.6.20, област Пловдив, община Първомай, с. Воден, м. 

КОРИЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 2999 кв. м, стар номер 006020, 

11 Поземлен имот 11627.6.21, област Пловдив, община Първомай, с. Воден, м. 

КОРИЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 2999 кв. м, стар номер 006021, 

12 Поземлен имот 11627.6.22, област Пловдив, община Първомай, с. Воден, м. 

КОРИЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 3001 кв. м, стар номер 006022, 

13 Поземлен имот 11627.6.23, област Пловдив, община Първомай, с. Воден, м. 

КОРИЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 2999 кв. м, стар номер 006023, 

14 Поземлен имот 11627.6.24, област Пловдив, община Първомай, с. Воден, м. 

КОРИЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 3000 кв. м, стар номер 006024, 

15 Поземлен имот 11627.6.25, област Пловдив, община Първомай, с. Воден, м. 

КОРИЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 3000 кв. м, стар номер 006025, 

16 Поземлен имот 11627.6.26, област Пловдив, община Първомай, с. Воден, м. 

КОРИЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 3002 кв. м, стар номер 006026, 

17 

 

Поземлен имот 11627.6.27, област Пловдив, община Първомай, с. Воден, м. 

КОРИЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 2999 кв. м, стар номер 006027, 

18 Поземлен имот 11627.6.28, област Пловдив, община Първомай, с. Воден, м. 

КОРИЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 2999 кв. м, стар номер 006028, 

19 Поземлен имот 11627.6.29, област Пловдив, община Първомай, с. Воден, м. 

КОРИЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 3000 кв. м, стар номер 006029, 

20 Поземлен имот 11627.6.30, област Пловдив, община Първомай, с. Воден, м. 
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КОРИЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4,НТП 

Нива, площ 2999 кв. м, стар номер 006030, 

21 Поземлен имот 11627.6.31, област Пловдив, община Първомай, с. Воден, м. 

КОРИЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 3001 кв. м, стар номер 006031, 

22 Поземлен имот 11627.6.32, област Пловдив, община Първомай, с. Воден, м. 

КОРИЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 2999 кв. м, стар номер 006032, 

23 Поземлен имот 11627.6.33, област Пловдив, община Първомай, с. Воден, м. 

КОРИЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 2999 кв. м, стар номер 006033, 

24 Поземлен имот 11627.6.34, област Пловдив, община Първомай, с. Воден, м. 

КОРИЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 3000 кв. м, стар номер 006034, 

25 Поземлен имот 11627.6.35, област Пловдив, община Първомай, с. Воден, м. 

КОРИЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 3000 кв. м, стар номер 006035, 

26 Поземлен имот 11627.6.36, област Пловдив, община Първомай, с. Воден, м. 

КОРИЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 3000 кв. м, стар номер 006036, 

27 Поземлен имот 11627.6.37, област Пловдив, община Първомай, с. Воден, м. 

КОРИЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 4589 кв. м, стар номер 006037, 

28 Поземлен имот 11627.6.38, област Пловдив, община Първомай, с. Воден, м. 

КОРИЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 3002 кв. м, стар номер 006038, 

29 Поземлен имот 11627.6.39, област Пловдив, община Първомай, с. Воден, м. 

КОРИЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 3000 кв. м, стар номер 006039, 

30 Поземлен имот 11627.6.40, област Пловдив, община Първомай, с. Воден, м. 

КОРИЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 2998 кв. м, стар номер 006040, 

31 Поземлен имот 11627.6.41, област Пловдив, община Първомай, с. Воден, м. 

КОРИЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 3001 кв. м, стар номер 006041, 

32 Поземлен имот 11627.6.42, област Пловдив, община Първомай, с. Воден, м. 

КОРИЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 3001 кв. м, стар номер 006042, 

33 Поземлен имот 11627.6.43, област Пловдив, община Първомай, с. Воден, м. 

КОРИЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 3000 кв. м, стар номер 006043, 

34 Поземлен имот 11627.6.44, област Пловдив, община Първомай, с. Воден, м. 

КОРИЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 3001 кв. м, стар номер 006044, 

35 Поземлен имот 11627.6.45, област Пловдив, община Първомай, с. Воден, м. 

КОРИЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 2999 кв. м, стар номер 006045. 

  

 землище с.Виница 

1 Поземлен имот 11123.1.114, област Пловдив, община Първомай, с. Виница, м. 
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ГОЛЕМИЯ ЮРТ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

5, НТП Нива, площ 8299 кв. м, стар номер 001114, 

2 Поземлен имот 11123.11.280, област Пловдив, община Първомай, с. Виница, м. 

ТЕРЛИКА, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Нива, площ 1058 кв. м, стар номер 011280, 

3 Поземлен имот 11123.11.281, област Пловдив, община Първомай, с. Виница, м. 

ТЕРЛИКА, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Нива, площ 288 кв. м, стар номер 011281, 

4 Поземлен имот 11123.11.282, област Пловдив, община Първомай, с. Виница, м. 

ТЕРЛИКА, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Нива, площ 490 кв. м, стар номер 011282, 

5 Поземлен имот 11123.11.283, област Пловдив, община Първомай, с. Виница, м. 

ТЕРЛИКА, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Нива, площ 547 кв. м, стар номер 011283, 

6 Поземлен имот 11123.12.85, област Пловдив, община Първомай, с. Виница, м. 

БОЖАКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП 

Нива, площ 8701 кв. м, стар номер 012085. 

  

 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 

8 Поземлен имот № 004303 с площ от 4,532 дка., с НТП: нива, землище с.Градина, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 

9 Поземлен имот № 005207 с площ от 1,291 дка., с НТП: нива, землище с.Градина, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 

10 Поземлен имот № 038021 с площ от 6,902 дка., с НТП: изоставена нива, землище 

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

11 Поземлен имот № 070080 с площ от 0,779 дка., с НТП: изоставена нива, землище 

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

  

 землище с.Добри дол  

1 Поземлен имот 21440.40.12, област Пловдив, община Първомай, с. Добри дол, м. 27 

МЕЗДРАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 4345 кв. м, стар номер 040012, 

2 Поземлен имот 21440.38.19, област Пловдив, община Първомай, с. Добри дол, м. 27 

МЕЗДРАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 5356 кв. м, стар номер 038019. 

  



 16 

 землище с.Драгойново 

1 Поземлен имот 23385.25.66, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

ИКЕНЛЪКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, 

НТП Нива, площ 1743 кв. м, стар номер 025066, 

2 Поземлен имот 23385.11.119, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

ДОМУЗ ОРМАН, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

4, НТП Нива, площ 3071 кв. м, стар номер 011119, 

3 Поземлен имот 23385.15.22, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

КОДЖА КОРИЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

5, НТП Нива, площ 2965 кв. м, стар номер 015022, 

4 Поземлен имот 23385.21.17, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

ЧУКИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП 

Нива, площ 2699 кв. м, стар номер 021017, 

5 Поземлен имот 23385.32.59, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

АЛЧА АЛАН, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 5570 кв. м, стар номер 032059, 

6 Поземлен имот 23385.36.63, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

ЧИЛИЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, 

НТП Нива, площ 3101 кв. м, стар номер 036063, 

7 Поземлен имот 23385.37.30, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

КРЪСТЬОВСКА ЧУКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 5, НТП Нива, площ 7132 кв. м, стар номер 037030, 

8 Поземлен имот 23385.43.40, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

УЗУНОВ ГЕРЕН, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

4, НТП Нива, площ 3989 кв. м, стар номер 043040, 

9 Поземлен имот 23385.46.55, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

МИХОВИ ПОЛЯНИ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Нива, площ 5182 кв. м, стар номер 046055, 

10 Поземлен имот 23385.46.117, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

ШУМАТА.НОВИНИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Нива, площ 1283 кв. м, стар номер 046117, 

11 Поземлен имот 23385.49.30, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

ГЕРЕНИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 435 кв. м, стар номер 049030, 

12 Поземлен имот 23385.11.112, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

ДОМУЗ ОРМАН, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

4, НТП Нива, площ 6480 кв. м, стар номер 011112, 

13 Поземлен имот 23385.31.73, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

ЛИПАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП 

Нива, площ 1121 кв. м, стар номер 031073, 

14 Поземлен имот 23385.35.35, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

ХЪРВИ ГЬОЛ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 7301 кв. м, стар номер 035035, 

15 Поземлен имот 23385.35.39, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

ХЪРВИ ГЬОЛ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 2967 кв. м, стар номер 035039, 

  

 землище с.Дълбок извор 

1 Поземлен имот 24493.65.4, област Пловдив, община Първомай, с. Дълбок извор, м. 

СИНИЯТ КАЙНАК, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 
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2категория 5, НТП Нива, площ 706 кв. м, стар номер 065004, 

2 Поземлен имот 24493.65.6, област Пловдив, община Първомай, с. Дълбок извор, м. 

СИНИЯТ КАЙНАК, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 6, НТП Нива, площ 798 кв. м, стар номер 065006, 

3 Поземлен имот 24493.65.10, област Пловдив, община Първомай, с. Дълбок извор, м. 

СИНИЯТ КАЙНАК, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 5, НТП Нива, площ 1567 кв. м, стар номер 065010, 

4 Поземлен имот 24493.65.12, област Пловдив, община Първомай, с. Дълбок извор, м. 

СИНИЯТ КАЙНАК, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 5, НТП Нива, площ 1997 кв. м, стар номер 065012, 

5 Поземлен имот 24493.39.46, област Пловдив, община Първомай, с. Дълбок извор, м. 

ПОД ВАДАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, 

НТП Нива, площ 9501 кв. м, стар номер 039046, 

6 Поземлен имот 24493.70.9, област Пловдив, община Първомай, с. Дълбок извор, м. 

ЕЛЕШИЦИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, 

НТП Нива, площ 845 кв. м, стар номер 070009, 

7 Поземлен имот 24493.70.24, област Пловдив, община Първомай, с. Дълбок извор, м. 

ЕЛЕШИЦИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, 

НТП Нива, площ 1606 кв. м, стар номер 070024, 

8 Поземлен имот 24493.70.26, област Пловдив, община Първомай, с. Дълбок извор, м. 

ЕЛЕШИЦИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, 

НТП Нива, площ 751 кв. м, стар номер 070026, 

9 Поземлен имот 24493.101.54, област Пловдив, община Първомай, с. Дълбок извор, 

м.”КЪРЪЛИЙКИТЕ”, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 5, НТП Нива, площ 1967 кв.м, стар номер 101054, 

10 Поземлен имот 24493.89.26, област Пловдив, община Първомай, с. Дълбок извор, 

м.”КЪРЪЛИЙКИТЕ”, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 5, НТП Нива, площ 3938 кв. м, стар номер 089026, 

11 Поземлен имот 24493.89.37, област Пловдив, община Първомай, с. Дълбок извор, 

м.”КЪРЪЛИЙКИТЕ”, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 5, НТП Нива, площ 5840 кв. м, стар номер 089037, 

12 Поземлен имот 24493.90.20, област Пловдив, община Първомай, с. Дълбок извор, 

м.”ПОД ВАДАТА”, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 5, НТП Нива, площ 1856 кв. м, стар номер 090020, 

13 Поземлен имот 24493.90.28, област Пловдив, община Първомай, с. Дълбок извор, 

м.”КЪРЪЛИЙКИТЕ”, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 5, НТП Нива, площ 1479 кв. м, стар номер 090028, 

14 Поземлен имот 24493.148.13, област Пловдив, община Първомай, с. Дълбок извор, 

м.”Минчовия бунар”, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 5, НТП Нива, площ 3984 кв. м, стар номер 148013, 

15 Поземлен имот 24493.127.1, област Пловдив, община Първомай, с. Дълбок извор, м. 

ДОРУКЪР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 988 кв. м, стар номер 127001, 

16 Поземлен имот 24493.222.20, област Пловдив, община Първомай, с. Дълбок извор, м. 

КОНУШКО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 3, 

НТП Нива, площ 4004 кв. м, стар номер 222020, 

17 Поземлен имот 24493.242.14, област Пловдив, община Първомай, с. Дълбок извор, м. 

СТАМАТИЦА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 4014 кв. м, стар номер 242014, 

18 Поземлен имот 24493.443.81, област Пловдив, община Първомай, с. Дълбок извор, м. 
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МИСИЛЮМА ЛОЧКИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Лозе, площ 955 кв. м, стар номер 443081, 

  

 землище с.Езерово 

1 Поземлен имот 27139.20.1, област Пловдив, община Първомай, с. Езерово, м. ОРЛОВ 

ДЪБ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП 

Нива, площ 8000 кв. м, стар номер 020001, 

2 Поземлен имот 27139.39.15, област Пловдив, община Първомай, с. Езерово, м. 19 

КРЪСТОПЪТ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, 

НТП Нива, площ 3001 кв. м, стар номер 039015, 

3 Поземлен имот 27139.48.2, област Пловдив, община Първомай, с. Езерово, м. 30 

ОРЕХА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП 

Нива, площ 3801 кв. м, стар номер 048002, 

4 Поземлен имот 27139.51.44, област Пловдив, община Първомай, с. Езерово, м. 23 

ХАДЕРИЦА АДАРИЦА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Нива, площ 700 кв. м, стар номер 051044, 

5 Поземлен имот 27139.64.20, област Пловдив, община Първомай, с. Езерово, м. 23 

ХАДЕРИЦА АДАРИЦА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 5, НТП Нива, площ 1200 кв. м, стар номер 064020, 

6 Поземлен имот 27139.105.44, област Пловдив, община Първомай, с. Езерово, м. 35 

БОДРОВСКИ ГЕРЕН, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Нива, площ 11519 кв. м, стар номер 105044, 

7 Поземлен имот 27139.106.2, област Пловдив, община Първомай, с. Езерово, м. 35 

БОДРОВСКИ ГЕРЕН, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Нива, площ 1735 кв. м, стар номер 106002, 

8 Поземлен имот 27139.119.19, област Пловдив, община Първомай, с. Езерово, м. 49 

ЧИЛАЛЪК АНДР БОЗ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Нива, площ 1408 кв. м, стар номер 119019, 

9 Поземлен имот 27139.134.35, област Пловдив, община Първомай, с. Езерово, м. 05 

ЗИМНИЦАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, 

НТП Нива, площ 1338 кв. м, стар номер 134035, 

10 Поземлен имот 27139.135.7, област Пловдив, община Първомай, с. Езерово, м. 33 

ГЕРЕНА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП 

Нива, площ 2698 кв. м, стар номер 135007, 

11 Поземлен имот 27139.135.14, област Пловдив, община Първомай, с. Езерово, м. 33 

ГЕРЕНА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП 

Нива, площ 1735 кв. м, стар номер 135014, 

12 Поземлен имот 27139.66.1, област Пловдив, община Първомай, с. Езерово, м. 23 

ХАДЕРИЦА АДАРИЦА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 5, НТП Нива, площ 3302 кв. м, стар номер 066001, 

13 Поземлен имот 27139.68.6, област Пловдив, община Първомай, с. Езерово, м. 

КОРИЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, 

НТП Нива, площ 6652 кв. м, стар номер 068006. 

  

 Землище с.Искра 

1 Поземлен имот 32826.120.24, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

ЮРЕНА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП 

Изоставена орна земя, площ 5064 кв. м, стар номер 120024, 

2 Поземлен имот 32826.120.54, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

ЮРЕНА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП 
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Изоставена орна земя, площ 4600 кв. м, стар номер 120054, 

3 Поземлен имот 32826.120.99, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

ЮРЕНА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП 

Изоставена орна земя, площ 4182 кв. м, стар номер 120099, 

4 Поземлен имот 32826.120.101, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

ЮРЕНА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП 

Изоставена орна земя, площ 6065 кв. м, стар номер 120101, 

5 Поземлен имот 32826.120.89, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

ЮРЕНА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП 

Изоставена орна земя, площ 2360 кв. м, стар номер 120089, 

6 Поземлен имот 32826.125.24, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

СУСАМ ТАРЛА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

9, НТП Изоставена орна земя, площ 1020 кв. м, стар номер 125024, 

7 Поземлен имот 32826.125.114, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

СУСАМ ТАРЛА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

9, НТП Изоставена орна земя, площ 7492 кв. м, стар номер 125114, 

8 Поземлен имот 32826.125.115, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

СУСАМ ТАРЛА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

9, НТП Изоставена орна земя, площ 9549 кв. м, стар номер 125115, 

9 Поземлен имот 32826.100.64, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

ЧАМУРЛИЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, 

НТП Изоставена орна земя, площ 1900 кв. м, стар номер 100064, 

10 Поземлен имот 32826.100.65, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

ЧАМУРЛИЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, 

НТП Изоставена орна земя, площ 1936 кв. м, стар номер 100065, 

11 Поземлен имот 32826.125.42, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

СУСАМ ТАРЛА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

9, НТП Изоставена орна земя, площ 3002 кв. м, стар номер 125042, 

12 Поземлен имот 32826.102.452, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

ГЮРГЕНЛИК, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Изоставена орна земя, площ 4834 кв. м, стар номер 000452, 

13 Поземлен имот 32826.100.712, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

ЧАМУРЛИЯ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, 

категория 8, НТП Изоставена орна земя, площ 3487 кв. м, стар номер 000712, 

14 Поземлен имот 32826.73.23, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. КАВАК 

ДЕРЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП 

Нива, площ 3399 кв. м, стар номер 073023, 

15 Поземлен имот 32826.73.27, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

ДЕЛЕМИТ СЪРТ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

8, НТП Нива, площ 1689 кв. м, стар номер 073027, 

16 Поземлен имот 32826.73.119, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

КАВАК ДЕРЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, 

НТП Изоставена орна земя, площ 5000 кв. м, стар номер 107019, 

17 Поземлен имот 32826.73.120, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

КАВАК ДЕРЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, 

НТП Изоставена орна земя, площ 5891 кв. м, стар номер 107020, 

18 Поземлен имот 32826.73.121, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

КАВАК ДЕРЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, 

НТП Изоставена орна земя, площ 4600 кв. м, стар номер 107021, 

19 Поземлен имот 32826.160.117, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 
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ТАТЛАРА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, 

НТП Изоставена орна земя, площ 1536 кв. м, стар номер 160117, 

20 Поземлен имот 32826.160.84, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

ТАТЛАРА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, 

НТП Изоставена орна земя, площ 2429 кв. м, стар номер 160084, 

21 Поземлен имот 32826.160.85, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

ТАТЛАРА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, 

НТП Изоставена орна земя, площ 1134 кв. м, стар номер 160085, 

22 Поземлен имот 32826.160.86, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

ТАТЛАРА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, 

НТП Изоставена орна земя, площ 433 кв. м, стар номер 160086, 

23 Поземлен имот 32826.160.87, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

ТАТЛАРА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, 

НТП Изоставена орна земя, площ 588 кв. м, стар номер 160087, 

24 Поземлен имот 32826.57.95, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

КЮТЮКЛЪКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, 

НТП Изоставено трайно насаждение, площ 1726 кв. м, стар номер 057095, 

25 Поземлен имот 32826.57.129, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

КЮТЮКЛЪКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, 

НТП Изоставено трайно насаждение, площ 2120 кв. м, стар номер 057129, 

26 Поземлен имот 32826.70.17, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

ХАМБАР ТАРЛА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

6, НТП Нива, площ 1071 кв. м, стар номер 070017, 

27 Поземлен имот 32826.70.13, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

ХАМБАР ТАРЛА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

6, НТП Нива, площ 3048 кв. м, стар номер 070013, 

28 Поземлен имот 32826.166.9, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

ПОПОВО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП 

Нива, площ 1380 кв. м, стар номер 166009, 

29 Поземлен имот 32826.120.7, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

ЮРЕНА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП 

Изоставена орна земя, площ 4775 кв. м, стар номер 120007, 

30 Поземлен имот 32826.120.76, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

ЮРЕНА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП 

Изоставена орна земя, площ 9531 кв. м, стар номер 120076, 

31 Поземлен имот 32826.120.82, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

ЮРЕНА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП 

Изоставена орна земя, площ 1800 кв. м, стар номер 120082, 

32 Поземлен имот 32826.136.496, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

ЮРЕНА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП 

Неизползвана нива (угар, орница), площ 6180 кв. м, стар номер 001496, 

33 Поземлен имот 32826.136.16, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

ЮРЕНА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП 

Изоставена орна земя, площ 2179 кв. м, стар номер 136016, 

34 Поземлен имот 32826.1.2, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. СУСАМ 

ТАРЛА, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 

6, НТП Нива, площ 9337 кв. м, стар номер 000902, 

35 Поземлен имот 32826.1.751, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

ЮРЕНА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП 

Изоставена орна земя, площ 5849 кв. м, стар номер 001751, 
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36 Поземлен имот 32826.199.3, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

ХАМБАР ТАРЛА, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, 

категория 10, НТП Изоставена орна земя, площ 8680 кв. м, стар номер 199003, 

37 Поземлен имот 32826.103.13, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

ДЕЛЕМИТ СЪРТ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

6, НТП Изоставена орна земя, площ 1500 кв. м, стар номер 103013, 

38 Поземлен имот 32826.103.22, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

ДЕЛЕМИТ СЪРТ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

6, НТП Изоставена орна земя, площ 1850 кв. м, стар номер 103022, 

39 Поземлен имот 32826.103.25, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

ДЕЛЕМИТ СЪРТ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

10, НТП Изоставена орна земя, площ 1800 кв. м, стар номер 103025, 

40 Поземлен имот 32826.103.30, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

ДЕЛЕМИТ СЪРТ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

6, НТП Изоставена орна земя, площ 2876 кв. м, стар номер 103030, 

41 Поземлен имот 32826.103.84, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

ДЕЛЕМИТ СЪРТ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

6, НТП Изоставена орна земя, площ 2148 кв. м, стар номер 103084, 

42 Поземлен имот 32826.103.85, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

ДЕЛЕМИТ СЪРТ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

6, НТП Изоставена орна земя, площ 3829 кв. м, стар номер 103085, 

43 Поземлен имот 32826.103.90, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

ДЕЛЕМИТ СЪРТ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

10, НТП Изоставена орна земя, площ 964 кв. м, стар номер 103090, 

44 Поземлен имот 32826.103.101, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

ДЕЛЕМИТ СЪРТ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

10, НТП Изоставена орна земя, площ 3000 кв. м, стар номер 103101, 

45 Поземлен имот 32826.107.11, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

КАВАК ДЕРЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, 

НТП Изоставена орна земя, площ 4963 кв. м, стар номер 107011, 

46 Поземлен имот 32826.103.62, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

ДЕЛЕМИТ СЪРТ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

8, НТП Изоставена орна земя, площ 4200 кв. м, стар номер 103062, 

47 Поземлен имот 32826.10.9, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

ХАРМАНЛАН, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, 

НТП Нива, площ 2388 кв. м, стар номер 010009, 

48 Поземлен имот 32826.10.13, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

ХАРМАНЛАН, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, 

НТП Нива, площ 1675 кв. м, стар номер 010013. 

49 Поземлен имот 32826.125.116, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

СУСАМ ТАРЛА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

9, НТП Изоставена нива, площ 16661 кв. м, стар номер 125116, 

50 Поземлен имот 32826.100.651, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

ЧАМУРЛИЯ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Изоставена нива, площ 19859 кв. м, стар номер 000651, 

51 Поземлен имот 32826.102.635, област Пловдив, община Първомай, с. Искра, м. 

ДОЙКИМА, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, 

категория 6, НТП Изоставена нива, площ 22663 кв. м, стар номер 000635, 

  

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

с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

2 Поземлен имот № 000140 с площ от 56,623 дка., с НТП: изост. нива, землище 

с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

3 Поземлен имот № 013137 с площ от 6,495 дка., с НТП: нива, землище с.Караджалово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 

4 Поземлен имот № 014039 с площ от 4,244 дка., с НТП: нива, землище с.Караджалово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 

5 Поземлен имот № 014059 с площ от 3,163 дка., с НТП: нива, землище с.Караджалово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 

6 Поземлен имот № 017028 с площ от 3,913 дка., с НТП: нива, землище с.Караджалово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 

7 Поземлен имот № 021167 с площ от 4,686 дка., с НТП: нива, землище с.Караджалово, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 

  

 землище с.Крушево 

1 Поземлен имот 40155.4.79, област Пловдив, община Първомай, с. Крушево, м. 

ЯМАТА/ЯАЗМАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 6, НТП Изоставена нива, площ 157546 кв. м, стар номер 004079. 

  

 землище с.Татарево 

1 Поземлен имот 72093.50.106, област Пловдив, община Първомай, с. Татарево, м. 

СТАНИМЪШКИ ПЪТ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Нива, площ 5999 кв. м, стар номер 050106, 

2 Поземлен имот 72093.4.6, област Пловдив, община Първомай, с. Татарево, м. 

ДУРУКА КОТК.МОГИЛИ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 6, НТП Лозе, площ 2965 кв. м, стар номер 004006, 

3 Поземлен имот 72093.49.15, област Пловдив, община Първомай, с. Татарево, м. 

АЛИШЕВА ЧЕШМА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Нива, площ 5800 кв. м, стар номер 049015. 

  

 землище с.Православен 

1 Поземлен имот 58089.22.1, област Пловдив, община Първомай, с. Православен, м. 

ДЕБЪРСКО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 2000 кв. м, стар номер 022001, 

2 Поземлен имот 58089.66.28, област Пловдив, община Първомай, с. Православен, м. 

КОДЖА КЪШЛА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

4, НТП Нива, площ 3009 кв. м, стар номер 066028, 

3 Поземлен имот 58089.81.3, област Пловдив, община Първомай, с. Православен, м. 

КОМСАЛЕТО ХАЛИЛ Д, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 6, НТП Нива, площ 4202 кв. м, стар номер 081003, 

4 Поземлен имот 58089.112.16, област Пловдив, община Първомай, с. Православен, м. 

ХАДЖ БУНАР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, 

НТП Нива, площ 882 кв. м, стар номер 112016, 

5 Поземлен имот 58089.28.10, област Пловдив, община Първомай, с. Православен, м. 

АРМУТЛУКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, 

НТП Нива, площ 6139 кв. м, стар номер 028010, 

6 Поземлен имот 58089.27.1, област Пловдив, община Първомай, с. Православен, м. 

АРМУТЛУКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, 

НТП Нива, площ 3080 кв. м, стар номер 027001, 
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7 Поземлен имот 58089.98.34, област Пловдив, община Първомай, с. Православен, м. 

ДОЛНО КЬОКЕРЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Нива, площ 299 кв. м, стар номер 098034, 

8 Поземлен имот 58089.48.42, област Пловдив, община Първомай, с. Православен, м. 

КАБИТЕ КЮТЛЮЦИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 3, НТП Нива, площ 11002 кв. м, стар номер 048042. 

  

 землище гр.Първомай 

1 Поземлен имот 59080.191.265, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, м. 

Г.ОРТАМЕШЕ Д.БУНАР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 5, НТП Нива, площ 7802 кв. м, стар номер 191265, 

2 Поземлен имот 59080.119.13, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, м. 

КОЗДЕРЕ КОТОР.ЯМАЧ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 5300 кв. м, стар номер 119013, 

3 Поземлен имот 59080.120.24, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, м. 

ХАВАТА АЯЗМОТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Нива, площ 8216 кв. м, стар номер 120024, 

4 Поземлен имот 59080.121.36, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, м. 

КОЗДЕРЕ КОТОР.ЯМАЧ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Нива, площ 2999 кв. м, стар номер 121036, 

5 Поземлен имот 59080.122.15, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, м. 

БОБ.МОГИЛА ДОВАН.Н, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Нива, площ 3535 кв. м, стар номер 122015, 

6 Поземлен имот 59080.191.201, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, м. 

Г.ОРТАМЕШЕ Д.БУНАР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Нива, площ 3401 кв. м, стар номер 191201, 

7 Поземлен имот 59080.191.216, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, м. 

Г.ОРТАМЕШЕ Д.БУНАР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Нива, площ 7058 кв. м, стар номер 191216, 

8 Поземлен имот 59080.191.223, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, м. 

Г.ОРТАМЕШЕ Д.БУНАР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Нива, площ 6309 кв. м, стар номер 191223, 

9 Поземлен имот 59080.211.21, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, м. 

КОЗДЕРЕ КОТОР.ЯМАЧ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 1868 кв. м, стар номер 211021, 

10 Поземлен имот 59080.211.22, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, м. 

КОЗДЕРЕ КОТОР.ЯМАЧ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 3031 кв. м, стар номер 211022, 

11 Поземлен имот 59080.214.12, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, м. 

КОЗДЕРЕ КОТОР.ЯМАЧ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 3001 кв. м, стар номер 214012, 

12 Поземлен имот 59080.214.21, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, м. 

КОЗДЕРЕ КОТОР.ЯМАЧ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 2585 кв. м, стар номер 214021, 

13 Поземлен имот 59080.322.7, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, м. 

КОШИТСКО ЮРТВЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 5, НТП Нива, площ 1920 кв. м, стар номер 322007, 

14 Поземлен имот 59080.322.8, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, м. 

КОШИТСКО ЮРТВЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 5, НТП Нива, площ 2651 кв. м, стар номер 322008, 
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15 Поземлен имот 59080.212.6, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, м. 

КОЗДЕРЕ КОТОР.ЯМАЧ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 4939 кв. м, стар номер 212006, 

16 Поземлен имот 59080.212.7, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, м. 

КОЗДЕРЕ КОТОР.ЯМАЧ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 4078 кв. м, стар номер 212007, 

17 Поземлен имот 59080.212.14, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, м. 

КОЗДЕРЕ КОТОР.ЯМАЧ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 1226 кв. м, стар номер 212014, 

18 Поземлен имот 59080.853.42, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, м. 

ПЛУКАР ДРУМА Р.БУН, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 3, НТП Нива, площ 1964 кв. м, стар номер 853042, 

19 Поземлен имот 59080.859.12, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, м. 

ПЛУКАР ДРУМА Р.БУН, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 3, НТП Нива, площ 1526 кв. м, стар номер 859012, 

20 Поземлен имот 59080.121.36, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, м. 

КОЗДЕРЕ КОТОР.ЯМАЧ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Нива, площ 2999 кв. м, стар номер 121036, 

21 Поземлен имот 59080.180.28, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, м. 

ДОЛ.КОМСАЛ ПОДСЕЛО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 5, НТП Нива, площ 1000 кв. м, стар номер 180028, 

22 Поземлен имот 59080.180.29, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, м. 

ДОЛ.КОМСАЛ ПОДСЕЛО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 5, НТП Нива, площ 699 кв. м, стар номер 180029, 

23 Поземлен имот 59080.180.62, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, м. 

ДОЛ.КОМСАЛ ПОДСЕЛО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 5, НТП Нива, площ 301 кв. м, стар номер 180062, 

24 Поземлен имот 59080.191.104, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, м. 

Г.ОРТАМЕШЕ Д.БУНАР, вид собств. Съсобственост, вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Нива, площ 9780 кв. м  /8267/9780 ид.ч. за Община Първомай/, стар 

номер 191104, 

25 Поземлен имот 59080.340.9, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, м. 

ВЕРЕНИЦА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 3934 кв. м, стар номер 340009, 

26 Поземлен имот 59080.325.1, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, м. 

БЛИЗНАКОВА МОГИЛА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 6, НТП Нива, площ 15447 кв. м, стар номер 325001. 

27 Поземлен имот 59080.844.21, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, м. 

БЯЛАТА ПРЪСТ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

4, НТП Нива, площ 2499 кв. м, стар номер 844021. 

  

 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 V – търговия, с площ от 615 кв.м., находящ се в кв.28а по регулационния план на 

гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

3 УПИ V – жилищно и обществ. застрояване, с площ от 1007 кв.м., находящ се в кв.12 

по регулационния план на с.Драгойново, общ.Първомай. 

4 УПИ XVII – обслужващи и стоп.дейности, с площ от 1000 кв.м., находящ се в кв.16 по 

регулационния план на с.Драгойново, общ.Първомай, обл.Пловдив.  
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5 УПИ XIX – 319  с площ от 1170 кв.м., предназначен за жил.строителство, находящ се 

кв.53 по регулационния план на с.Драгойново, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

6 УПИ ХLІV - общински, с площ от 595 кв.м, находящ се в кв.4 по регулационния план 

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

7 УПИ ІІ – държавен, с площ от 475 кв.м., находящ се в кв.75 по регулационния план на 

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

8 УПИ ХХ – общински, с площ от 465 кв.м., находящ се в кв.75 по регулационния план 

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

9 УПИ ХХІ – общински, с площ от 490 кв.м., находящ се в кв.75 по регулационния план 

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

10 УПИ ХХІV – общински, с площ от 570 кв.м., находящ се в кв.75 по регулационния 

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

11 УПИ ХХV – общински, с площ от 565 кв.м., находящ се в кв.75 по регулационния 

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

12 УПИ ХІV – 468, с площ от 1000 кв.м., находящ се в кв.44 по регулационния план на 

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

13 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.  

14 УПИ VІ – жилищно строителство с площ от 530 кв.м., в кв.57 по регулационния план 

на с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

15 УПИ VІІ – жилищно строителство с площ от 530 кв.м., в кв.57 по регулационния план 

на с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

16 УПИ VІІI – общински с площ от 780 кв.м., в кв.15 по регулационния план на 

с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

17 УПИ ІX – общински с площ от 780 кв.м., в кв.15 по регулационния план на 

с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

18 УПИ X – общински с площ от 940 кв.м., в кв.15 по регулационния план на 

с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

19 УПИ ХVІ – общински, с площ от 930 кв.м., находящ се в кв.37 по плана на с.Виница, 

общ.Първомай, обл.Пловдив.                                                    

20 УПИ ХVІІІ – общински, с площ от 570 кв.м., находящ се в кв.37 по плана на с.Виница, 

общ.Първомай, обл.Пловдив.     

21 УПИ ХІХ – общински, с площ от 465 кв.м., находящ се в кв.37 по плана на с.Виница, 

общ.Първомай, обл.Пловдив.     

22 УПИ ХХІ – общински, с площ от 750 кв.м., находящ се в кв.37 по плана на с.Виница, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 

23 УПИ ІХ – общински, с площ от 430 кв.м., находящ се в кв.37А по плана на с.Виница, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 

24 УПИ Х – общински, с площ от 530 кв.м., находящ се в кв.37А по плана на с.Виница, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 

25 УПИ ХІІ – общински, с площ от 225 кв.м., находящ се в кв.37А по плана на с.Виница, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 

26 УПИ ІІ – общински, с площ от 530 кв.м., находящ се в кв.37Б по плана на с.Виница, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 

27 УПИ ІІІ – общински, с площ от 490 кв.м., находящ се в кв.37Б по плана на с.Виница, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 

28 УПИ V – общински, с площ от 530 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. 



 26 

30 УПИ Х – общински, с площ от 625 кв.м., находящ се в кв.37Б по плана на с.Виница, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 

31 УПИ VII – 506, с площ от 1050 кв.м., ведно с построената в него едноетажна паянтова 

жилищна сграда със ЗП – 32 кв.м., находящ се в кв.36 по регулационния план на 

с.Виница, общ.Първомай, , обл.Пловдив. 

32 УПИ XIV – общински, с площ от 4 680 кв.м., находящ се в кв.28А по плана на 

с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

33 УПИ VIII – общински, с площ от 760 кв.м. ведно с построената в него сграда (бивша 

баня) със ЗП – 154 кв.м., находящ се в кв.24 по плана на с.Брягово, общ.Първомай. 

34 УПИ VIII – общински, с площ от 900 кв.м., предназначен за жилищно строителство, 

находящ се в кв.16 по регулационния план на с.Воден, общ.Първомай. 

35 УПИ XVI – 158, с площ от 1050 кв.м., ведно с построените в него ПС със ЗП – 90 

кв.м., находящ се в кв.19 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай 

36 УПИ IX-149, с площ от 680 кв.м., находящ се в кв.9 по плана на с.Бяла река, 

общ.Първомай, обл.Пловдив.  

37 УПИ V-554,555 с площ от 630 кв.м., находящ се в кв.30 по плана на с.Бяла река, 

общ.Първомай, обл.Пловдив.  

38 УПИ V – 27 с площ от 980 кв.м., ведно с построените в него паянтова сграда със ЗП – 

20 кв.м., находящ се в кв.22 по регулационния план на с.Крушево, общ.Първомай, 

обл.Пловдив. 

39 УПИ І – общински, с площ от 6 690 кв.м., ведно с построените в него сгради със ЗП-

450 кв.м. и ЗП-9 кв.м., находящ се в кв.17 по регулационния план на с.Татарево, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 

40 УПИ ІI – общински, с площ от 9 360 кв.м., находящ се в кв.17 по регулационния план 

на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

41 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 000 кв.м., предназначен за 

жилищно строителство, съставляващ УПИ XVIII – 797 от кв.63 по  регулационния 

план на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

42 УПИ ІХ – общински, с площ от 580 кв.м., находящ се в кв.18 по регулационния план 

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

  

 ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ  

1 Поземлен имот 11627.999.9, област Пловдив, община Първомай, с. Воден, м. КАРА 

СОЛУК, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, площ 1343 кв. м, 

стар номер 999009, 

2 Поземлен имот № 008018 с площ от 1,181 дка., с НТП: др. селско стоп.тер, землище 

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

3 Поземлен имот 24493.25.53, област Пловдив, община Първомай, с. Дълбок извор, м. 

БОЮКЛИЕВ БУНАР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 6, НТП Нива, площ 14999 кв. м, стар номер 025053, 

4 Поземлен имот 24493.443.102, област Пловдив, община Първомай, с. Дълбок извор, 

м. МИСИЛЮМА ЛОЧКИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия 

Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 2510 кв. м, стар номер 443102. 

5 Поземлен имот 24493.39.46, област Пловдив, община Първомай, с. Дълбок извор, м. 

ПОД ВАДАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, 

НТП Нива, площ 9501 кв. м, стар номер 039046. 

6 Поземлен имот 40155.4.108, област Пловдив, община Първомай, с. Крушево, м. 

ЯМАТА/ЯАЗМАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 6, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 89991 кв. м, стар номер 004108. 

7 Поземлен имот 59080.191.265, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, м. 
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Г.ОРТАМЕШЕ Д.БУНАР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 5, НТП Нива, площ 7802 кв. м, стар номер 191265, 

8 Поземлен имот 59080.191.216, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, м. 

Г.ОРТАМЕШЕ Д.БУНАР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Нива, площ 7058 кв. м, стар номер 191216, 

9 Поземлен имот 59080.191.223, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, м. 

Г.ОРТАМЕШЕ Д.БУНАР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Нива, площ 6309 кв. м, стар номер 191223, 

10 Поземлен имот 72093.1.43, област Пловдив, община Първомай, с. Татарево, м. 

СТАРИТЕ(ДОЛНИ)ЛОЗЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 3, НТП Нива, площ 8444 кв. м, стар номер 001043, 

11 Поземлен имот 72093.20.209, област Пловдив, община Първомай, с. Татарево, м. 

КАМЕНАКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, 

НТП Нива, площ 813 кв. м, стар номер 020209, 

12 Поземлен имот 72093.21.24, област Пловдив, община Първомай, с. Татарево, м. 

СТАРИЯ ЮРТ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, 

НТП Нива, площ 1034 кв. м, стар номер 021024, 

13 Поземлен имот 72093.21.26, област Пловдив, община Първомай, с. Татарево, м. 

СТАРИЯ ЮРТ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, 

НТП Нива, площ 15417 кв. м, стар номер 021026, 

14 Поземлен имот 72093.29.23, област Пловдив, община Първомай, с. Татарево, м. 

БЛАТИЩЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, 

НТП Нива, площ 6553 кв. м, стар номер 029023, 

15 Поземлен имот 72093.31.25, област Пловдив, община Първомай, с. Татарево, м. 

КЛЮНКЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП 

Нива, площ 4241 кв. м, стар номер 031025, 

16 Поземлен имот 72093.49.7, област Пловдив, община Първомай, с. Татарево, м. 

ГОР.ГЕРЕН КАПАКЛИЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Нива, площ 7698 кв. м, стар номер 049007, 

17 Поземлен имот 72093.49.82, област Пловдив, община Първомай, с. Татарево, м. 

ГОР.ГЕРЕН КАПАКЛИЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Нива, площ 3208 кв. м, стар номер 049082, 

18 Поземлен имот 72093.49.84, област Пловдив, община Първомай, с. Татарево, м. 

ГОР.ГЕРЕН КАПАКЛИЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Нива, площ 3732 кв. м, стар номер 049084, 

19 Поземлен имот 72093.50.106, област Пловдив, община Първомай, с. Татарево, м. 

СТАНИМЪШКИ ПЪТ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Нива, площ 5999 кв. м, стар номер 050106, 

20 Поземлен имот 72093.53.33, област Пловдив, община Първомай, с. Татарево, м. 

ДОЛЕН ГЕРЕН, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 7418 кв. м, стар номер 053033, 

21 Поземлен имот 72093.60.20, област Пловдив, община Първомай, с. Татарево, м. 

РАДОВНИЦА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, 

НТП Нива, площ 1721 кв. м, стар номер 060020, 

22 Поземлен имот 72093.60.32, област Пловдив, община Първомай, с. Татарево, м. 

КАВАЦИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, 

НТП Нива, площ 2860 кв. м, стар номер 060032, 

23 Поземлен имот 72093.62.34, област Пловдив, община Първомай, с. Татарево, м. 

ЧУКАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП 

Нива, площ 5000 кв. м, стар номер 062034, 
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24 Поземлен имот 72093.62.36, област Пловдив, община Първомай, с. Татарево, м. 

ЧУКАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП 

Нива, площ 4949 кв. м, стар номер 062036. 

25 Поземлен имот 59080.100.29, гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, м. „Гор. 

комсал. ст.гроб”, с НТП – за местен път, площ 696 кв.м., стар номер 100.17.  

  

 В. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.35, 

АЛ.3 ОТ ЗОС  

1 Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 532 кв.м., предназначен за жилищно 

строителство, съставляващ УПИ IХ от кв.36 по регулационния план на кв.Любеново, 

гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

2 Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 342 кв. м., предназначен за търговия, 

съставляващ УПИ IХ – търговия и услуги от кв.45 по регулационния план на с.Дълбок 

извор, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

3 Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 940 кв. м., предназначен за търговия, 

съставляващ УПИ II – 128 от кв.5 по регулационния план на с.Дълбок извор, 

общ.Първомай, обл.Пловдив.  

4 Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 800 кв.м., предназначен за жилищно 

строителство, съставляващ УПИ I - 126 от кв.6 по регулационния план на с.Дълбок 

извор, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

5 Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 266 кв.м., предназначен за жилищно 

строителство, съставляващ УПИ XXХIII - 531 от кв.41 по регулационния план на 

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

6 Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 1020 кв.м., предназначен за жил.стр., 

съставляващ УПИ IХ-508 от кв.36 по регулационния план на с.Виница, 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 -   при 

постъпило заявление по съответния ред от съсобственика на имота 

  

 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 жил.стр., 

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 жил.стр.,  

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 
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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. 

12 УПИ V – озеленяване, с площ от 670 кв.м., находящ се в кв.62 по регулационния план 

на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив.  

  

 Е. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

ЧРЕЗ  КОНЦEСИЯ – при постъпило по съответния ред мотивирано искане и изготвяне на 

план за действие за планирани концесии одобрен от общински съвет 

  

 Ж. Прилагане на ДРП по §8, ал.2, т.1 по ПР на ЗУТ - при постъпило заявление по 

съответния ред от собственика на имота 

  

 З. Промяна границите на съседни урегулирани имоти по реда на чл.15 и чл.17 от 

ЗУТ 

1. Преписка вх.№ 94-00-110/13.01.2022г. за промяна границите между парцели /УПИ/ VI 

– 1280 и /УПИ/ II – жилищно строителство, от кв.85 по кадастралния и регулационен 

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

2. Преписка вх.№ 94-00-1194/04.06.2021г. за промяна границите между ПИ № 531 и УПИ 

VІII – 531 от кв.54 по кадастралния и регулационен план на с.Буково, общ.Първомай, 

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

  

 

 

IV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА ЗАМЯНА СРЕЩУ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ НА ДРУГИ ЛИЦА 

При постъпило по съответния ред мотивирано заявление до ОбА-Първомай 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 

 

1. Прекратяване на съсобственост върху имоти между общината и физически 

лица по реда на чл.36, ал.1, т.3 от ЗОС.  

При постъпило по съответния ред мотивирано заявление до ОбА-Първомай. 

  

2. Възмездно придобиване на имоти – частна собственост. 
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 При постъпило по съответния ред мотивирано заявление до ОбА-Първомай. 

 

 

3. Придобиване на имоти от Община Първомай чрез дарение. 

 

 

VІ. ОБЕКТИТЕ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА КОИТО Е НЕОБХОДИМО 

ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТНИ ИМОТИ. 

№ Описание на обекта 

1. Разкриване на улица-тупик с о.т. 33-34 за осигуряване достъп до УПИ XVI – 129 от кв.1 

по плана на с.Поройна, общ.Първомай, за което е необходимо отчуждаване на 97,50 

кв.м от УПИ XXVII – 128  от кв.1 по плана на с.Поройна, общ.Първомай. 

 

VІІ. ОБЕКТИТЕ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ. 

 

№ Описание на обекта 

1. Рекултивация на старо депо в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай. 

2. Подмяна на съществуващи довеждащи водопроводи ВС „Първомай - Градина”, във 

връзка с реконструкция на довеждащ водопровод от НР /напорен резервоар/ 2500 куб.м. 

до ПС /помпена станция/ ІІІ подем . 

 

 

VІIІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ - СПОРТНИ ОБЕКТИ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА 

ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ТЯХ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА 

ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА. 
 

Определени по  реда на чл.3, ал.1 от Наредба за управление и за учредяване на ограничени 

вещни права върху спортни обекти – собственост на община Първомай във връзка с чл. 104, 

ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорта с Решение № 136/28.01.2021г. 

 

№ Описание на обекта 

1. Стадион  гр. Първомай, представляващ  поземлен имот с идентификатор  59080.31.158 с    

площ  33 237 кв. м в  местността  „АДАТА МАРИЦА” , НТП Стадион по  Кадастралната 

карта и кадастралните регистри  на  гр. Първомай, заедно с изградените в имота сгради 

и съоръжения, собственост на Община Първомай  съгласно АПОС №349/10.06.2017 год. 

2. Стадион кв. Дебър на гр. Първомай, представляващ  поземлен имот с идентификатор    

59080.800.738  с    площ  15 702 .кв. м в  местността  „ЗЕМЛИЩЕ КВ.ДЕБЪР”  с НТП:  За 

други видове спорт  по  Кадастралната карта и кадастралните регистри   заедно с 

изградените в имота сгради и съоръжения, собственост на Община Първомай съгласно 

АПОС №352/10.07.2017 год.. 

3. Стадион кв. Любеново на гр. Първомай, представляващ  поземлен имот с 

идентификатор  59080.900.115  с площ  9 301 кв.м., НТП:   Спортно игрище  по 

Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Първомай,   заедно с изградените в 

имота сгради и съоръжения, собственост на Община Първомай съгласно АПОС 

№350/22.06.2017 год. 

4. Спортна площадка в СУ „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Първомай,  попадаща в  УПИ 

VІІ-училище  от кв. 100 по по регулационния план на гр. Първомай, собственост на 

Община Първомай съгласно АПОС №106/29.09.1998 год.. 
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5. Спортна площадка в ПГСС „Васил Левски” гр. Първомай,  попадаща в  УПИ  СПТУ в 

кв. 39  по  регулационния план на  кв. Любеново, гр. Първомай, собственост на Община 

Първомай съгласно АПОС №293/30.09.2016 год.. 

6. Спортна площадка в НУ „Христо Ботев” гр. Първомай,  попадаща в  УПИ І-училище  от 

кв. 112 по по регулационния план на гр. Първомай, собственост на Община Първомай 

съгласно АПОС №158/05.11.1999 год.. 

7. Спортна площадка в ОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Първомай,  попадаща в  УПИ І-

училище  от кв. 67 по по регулационния план на гр. Първомай, собственост на Община 

Първомай съгласно АПОС №154/25.10.1999 год.. 

8. Спортна площадка в ОУ „Георги Караславов” кв. Дебър, гр. Първомай,  попадаща в  

УПИ ХІІ-училище  от кв. 44 по по регулационния план на кв. Дебър, гр. Първомай, 

собственост на Община Първомай съгласно АПОС №49/20.02.1998 год.. 

9. Спортна площадка, съставляваща в  УПИ  ІV - спорт    от кв. 130  с площ от  2 060 кв.м. 

по регулационния план на гр. Първомай, собственост на Община Първомай съгласно 

АПОС №54 от 09.07.2008 год.. 

10. Фитнес площадка, изградена в източната част  на  УПИ І –Парк в кв. 105А по 

регулационния план на гр. Първомай, собственост на Община Първомай съгласно 

АПОС №80 от 24.06.1998 год.. 

11. Спортна площадка, попадаща  в   УПИ  ІV – жилищно строителство  от кв. 42 по 

регулационния план на гр. Първомай, собственост на Община Първомай съгласно 

АЧОС №480 от 10.02.2003 год.. 

12. Спортна площадка, попадаща  в  северната част на УПИ  ІІІ – озеленяване  от кв.166 по 

регулационния план на гр. Първомай, собственост на Община Първомай съгласно 

АЧОС №603 от 09.12.2003год.. 

13. Незастроен урегулиран имот  с площ от 20 000 кв.м. отреден за спорт, съставляващ УПИ 

ІІ - спортен терен квартал 18 по плана на село Бяла река, област Пловдив,   собственост 

на Община Първомай съгласно АПОС №474/21.10.2019 г. 

14. Стадион  с. Градина, съставляващ поземлен имот с  площ  от  28,983 дка, НТП: Лека 

атлетика футбол, имот №007022 в местността “Юрта под село” по  картата на 

възстановената собственост  за  землището  с. Градина, заедно с изградените в него 

сграда и съоръжения, собственост на Община Първомай съгласно АПОС №22 от 

07.12.2005 г. 

15. Волейболно игрище, попадащо в УПИ І – спортен терен  в кв. 14 по регулационния план 

на с. Искра, обл. Пловдив, заедно с изградената в него сграда, собственост на община 

Първомай съгласно АПОС № 23 от 07.12.2005 год.. 

16. Футболно игрище в  едно с построената в него сграда, попадащи в УПИ І –спортен 

терен  в кв. 3А по регулационния план на с. Караджалово, област Пловдив, собственост  

на община Първомай  съгласно АПОС №3 от 24.06.1997 г. и АПОС №137 от 12.03.2013 

год.. 

17. Фитнес площадка, изградена в УПИ ХХ – Читалищен дом  в кв. 40 по регулационния 

план на с. Буково, област Пловдив, собственост  на община Първомай  съгласно АПОС 

№136 от 12.03.2013 год.. 

18. Спортна площадка, попадаща в УПИ І – спорт в кв. 52 А с площ от  2400 кв.м.  по плана  

на село Татарево, област Пловдив, собственост  на община Първомай,  съгласно АПОС 

№48 от 04.04.2008 год.. 

19. Незастроен поземлен  имот №288  с площ от 20 740 кв.м. отреден за спорт  включен в 

УПИ І – спортен терен  в кв. 31  по  плана  на село Татарево, област Пловдив, 

собственост  на община Първомай  съгласно АПОС345 от 04.05.2017 год.. 
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Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Първомай през 2022 г. се приема на основание чл.8, ал.9 от 

Закона за общинската собственост и в изпълнение на Стратегията за управление на 

общинската собственост за периода 2020-2023г.  

По своята същност тя е отворен документ и позволява актуализиране, в хода на 

нейното изпълнение през годината.  

 

 

Настоящата програма е приета с Решение № 252 по протокол № 29 /27.01.2022 г. 

на Общинския съвет на Община Първомай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 253 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 27.01.2022 г. по протокол № 29 

 

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

собственост, съставляващ парцел /УПИ/ II – държавен от кв. 75 по регулационния 

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

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

местната администрация, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, 

във връзка с чл. 46, ал. 1 и чл. 58, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет на община Първомай 

         Р Е Ш И : 

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

на недвижим имот – частна общинска собственост, както следва: 

     1.1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 475 кв. м., предназначен за 

жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ II – държавен от кв. 75 по 

регулационния план на кв. Дебър, гр. Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със 

заповед № 626/1965г., при граници на имота: УПИ III – соц.жилища, УПИ XXVI – държ., 

УПИ I – държ. и улица. За имота е съставен Акт за ЧОС № 73/14.11.2006г., вписан в 

Службата по вписвания Първомай под № 108, том 8, дв.вх. № 2533 от 23.11.2006 г. 

     1.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 6 175 лв. /шест хиляди сто седемдесет и 

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

недвижими имоти. 

     1.3. Определя начална тръжна цена в размер на 6 175 лв. /шест хиляди сто 

седемдесет и пет лева/ без ДДС. 

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

изпълнение на решението. 

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

общински недвижим имот и с цел изпълнение бюджета на община Първомай. 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 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 № 254 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 27.01.2022 г. по протокол № 29 

 

ОТНОСНО: Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот № 

59080.100.29, отреден за местен път в землището на гр. Първомай, 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 № 59080.100.29, с 

площ 696 кв. м., с начин на трайно ползване – за местен път, находящ се в местността 

„Гор. комсал. ст.гроб”, землището на гр. Първомай, 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 ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 255 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 27.01.2022 г. по протокол № 29 

 

ОТНОСНО: Изменение на Решение №57 на Общинския съвет на Община Първомай, 

прието на 30.04.2020 г. по Протокол № 7 за определяне на представител на Община 

Първомай в Общото събрание на Асоциацията по Водоснабдяване и канализация на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – 

гр.Пловдив 

На основание чл. 21, ал.2 във вр. с ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общинският съвет на 

Община Първомай  

 

                                                   Р Е Ш И : 

I. Изменя Решение № 57 на Общинския съвет на Община Първомай, прието на 

30.04.2020г. по Протокол № 7 в т. 1, където: 

 „Ружди Салим – заместник-кмет на Община Първомай;” 

да се чете: 

 „Хамди Мустафа – заместник-кмет на община Първомай” 

II. В останалата си част Решението остава непроменено. 

Мотиви: Настоящото решение се приема с цел актуализация на поименното посочване на 

представителя на Община Първомай в Асоциацията по Водоснабдяване и канализация на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – 

гр.Пловдив в Решение № 57 на Общинския съвет на Община Първомай, прието на 

30.04.2020г. по Протокол №7. 

          

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 № 256 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 27.01.2022 г. по протокол № 29 

 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 218 на Общинския съвет на Община 

Първомай, прието на 30.09.2021г. по Протокол № 24 за сформиране  на Общинска 

комисия по безопасност на движението по пътищата /ОбщКБДП/. 

 

На основание чл. 21, ал.2 във вр. с ал.1, т.19 и т.23 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и чл. 167в, ал. 2 от Закона за движение по пътищата, 

Общинският съвет на Община Първомай  

 

                                                         Р Е Ш И: 

III. Изменя Решение № 218 на Общинския съвет на Община Първомай, 

прието на 30.09.2021г. по Протокол № 24 в т. I.1: 

 „Председател: Ружди Салим – Заместник-кмет на Община Първомай;” 

 

да се чете: 

Председател: Хамди Мустафа – Заместник-кмет на община Първомай” 

 

IV. Възлага на Кмета на община Първомай да извърши всички последващи 

действия по изпълнение на настоящото решение. 

 

Мотиви: Настоящото решение се приема с цел актуализиране на определения поименен 

състав на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата, определен с 

Решение № 218 на Общинския съвет на Община Първомай, прието на 30.09.2021г. по 

Протокол №24.                   

 

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 № 257 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 27.01.2022 г. по протокол № 29 

 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план ПУП – Парцеларен план 

/ПП/ за обект: „ЕСИ - отклонение от подземна канална мрежа за осъществяване на 

далекосъобщителни мрежи на територията на Община Първомай, обл. Пловдив“. 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.110, 

ал.1, т.5 и чл.193, ал.4 от ЗУТ, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и чл.280 от ЗЕС, Общинският съвет 

на община Първомай  

        Р Е Ш И : 

 1. Дава предварително съгласие за преминаване през земеделски имоти, 

собственост на Община Първомай, за реализирането на обект: „ЕСИ - отклонение от 

подземна канална мрежа за осъществяване на далекосъобщителни мрежи на територията 

на община Първомай, обл.Пловдив“, за следните общински имоти, засегнати от трасето:  

   

 -Поземлен имот с идентификатор № 59080.801.605 - селскостопански път, 

публична общинска собственост, с дължина на трасето през него 1639 м.л.; 

 -Поземлен имот с идентификатор № 59080.801.791 - водостопанско съоръжение, , 

публична общинска собственост, с дължина на трасето през него 427 м.л.; 

 -Поземлен имот с идентификатор № 59080.800.148 - напоителен канал, публична 

общинска собственост, с дължина на трасето през него 5 м.л.; 

 -Поземлен имот с идентификатор № 59080.800.612 - водостопанско съоръжение, 

публична общинска собственост, с дължина на трасето през него 1 м.л.; 

 -Поземлен имот с идентификатор № 59080.820.110 - селскостопански път, 

публична общинска собственост, с дължина на трасето през него 466 м.л.; 

 -Поземлен имот с идентификатор № 59080.842.110 - селскостопански път, 

публична общинска собственост, с дължина на трасето през него 1090 м.л.; 

 Общата дължина на участъка от трасето през земеделски имоти, собственост на 

Община Първомай - 3828 м.л. 

2. Одобрява Подробен устройствен план ПУП – ПП /Парцеларен план/ за обект: 

„ЕСИ - отклонение от подземна канална мрежа за осъществяване на далекосъобщителни 

мрежи на територията на община Първомай, обл.Пловдив“; 



 

Мотиви: Настоящото решение се приема в съответствие с инвестиционно намерение от 

“Цетин България" ЕАД, във връзка с необходимостта от разширение на оптичната мрежа 

на "Цетин България" ЕАД, с цел осигуряване на пълно портфолио на услугите 

предоставени от възложителя и възможност за мобилен достъп и качество на мобилна 

услуга от следващо поколение. 

 

 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали: 21 

Гласували:    За – 21 

  Против – няма 

  Въздържали се – няма 

 

 

 ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

          

 

 

 

 

 

 


