
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 391 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 26.01.2023 г. по протокол № 42 

 

 

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

общинска собственост в Община Първомай през 2023 г.е на к 

 

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

самоуправление и местна администрация, 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 2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали:  20 

Гласували:       За – 20 

    Против – няма 

               Въздържали се – няма 

 

 

                     ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 392 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 26.01.2023 г. по протокол № 42 

 

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

неговите комисии през второто полугодие на 2022 година.е  

на комисията 

             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 2022 година. 

 

 

 

Мотиви: В изпълнение 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 

съвета и на неговите комисии.  

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали:  20 

Гласували:       За – 20 

    Против – няма 

               Въздържали се – няма 

 

 

 

 

                     ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 393 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 26.01.2023 г. по протокол № 42 

 

ОТНОСНО: Освобождаване на д-р Румяна Бойлова като прокурист на 

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – ПЪРВОМАЙ” ЕООД. 

 

 

        На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.25, ал.1 и чл.147, ал.2 от 

Търговския закон и чл.20, т.25 от Наредбата за  условията и реда за учредяване и 

упражняване правата на община Първомай в публични предприятия и търговски дружества 

с общинско участие в капитала, Общинският съвет на община Първомай 

                                                     Р Е Ш И : 

1. Освобождава и оттегля упълномощаването на прокуриста на „Медицински център 

І – Първомай” ЕООД, ЕИК 115515822 - д-р Румяна Димитрова Бойлова. 

2. Възлага на кмета на Община Първомай да прекрати сключения договор за 

прокура. 

3. Възлага на управителя на дружеството да предприеме в законоустановения срок 

необходимите действия за вписване на промените съгласно настоящото решение по 

партидата на дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел към Агенция по вписванията, включително да преупълномощава трети 

лица. 

 

 

 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали:  20 

Гласували:       За – 18 

    Против – няма 

               Въздържали се – няма 

                          Неучастващи в гласуването - 2 

 

                     ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 394 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 26.01.2023 г. по протокол № 42 

 

ОТНОСНО: Конкурс за възлагане на управление на „Медицински център І –

Първомай” ЕООД. 

           На основание чл.21, ал.1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА и чл.1, ал.3, чл.21, ал.1 от Закона 

за публичните предприятия, чл.65 и чл.68 от Правилника за прилагане на Закона за 

публичните предприятия, чл.63, ал.1, ал.3 и ал.5, чл.64, чл.66 от Закона за лечебните 

заведения, 147 от Търговския закон, чл.20, т.25, чл.29, чл.64, чл.67, ал.1, чл.80 и чл.81, ал.1 

от Наредбата за  условията и реда за учредяване и упражняване правата на община 

Първомай в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, 

чл.13,  чл.14,  от Учредителен акт / дружествен договор на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – 

ПЪРВОМАЙ” ЕООД (приет от Общинския съвет на община Първомай с Решение 

№138/28.01.2021г. по Протокол №16 и изменен с Решение №148/25.02.2021г. по Протокол 

№17), Общинският съвет на община Първомай  

                                                     Р Е Ш И : 

I.ОБЯВЯВА конкурс за възлагане на управлението на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – 

ПЪРВОМАЙ” ЕООД,  който да се проведе при следните три етапа: 

1. Предварителна проверка по документи за допустимост на кандидатите; 

2. Писмена част, която включва представяне на бизнес-програма за управление на 

дружеството за период от 3 години; 

3. Интервю с кандидата, което се състои в събеседване. 

 

II. Определя следните изисквания, на които следва да отговарят кандидатите, а 

именно: 

 

1.Съгласно чл.20 от Закона за публичните предприятия: 

А) Да е български граждани или гражданин на друга държава – членка на Европейския 

съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария; 

Б) има завършено висше образование, съгласно т. II, т.2 от настоящото решение; 

В) Да има не по-малко от пет години професионален опит в областта на изискуемото висше 

образование; 

Г) Да не е поставен под запрещение; 

Д) Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер; 



Е) Да не е лишен от правото да заема съответната длъжност - управител на публично 

предприятие; 

Ж) Да не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен 

съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали 

неудовлетворени кредитори; 

З) Да не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно 

кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди 

назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

И)  Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, 

по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен 

включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на 

същото публично предприятие; 

Й) Да не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е 

член на политически кабинет и секретар на община; 

К) Да не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име; 

Л) Да не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена 

отговорност; 

М) Да не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично 

предприятие.  

Н) Да не работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподавател във 

висше училище и/или като лекар или лекар по дентална медицина в лечебно заведение по 

смисъла на Закона за лечебните заведения. 

О) Съгласно чл. 66 от ЗЛЗ, управител, изпълнителен директор или директор на държавно 

или общинско лечебно заведение не може да бъде и ръководител на звената по чл. 58, 59 и 

60 от ЗЛЗ. 

 

Забраните по б. „ К”  и б. „Л” се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с 

дейността на дружеството. 

 

Забележка: Съгласно чл.47 от ППЗПП проверка за наличие на съвместимост с 

изискванията на т.II, т.1 (б. „Б” –„И”) от настоящото решение, аналогични с разписаните в 

чл.20, ал.1, т.1-8 от ЗПП се извършва от  комисията за номиниране при проверката за 

допустимост на кандидатите. За наличие на съвместимост с изискванията на т.II, т.1 (б. „Й” 

– „Н”), аналогични с разписаните чл.20, ал.1, т.9-12 и чл.20, ал.3 от ЗПП, както и за наличие 

на съвместимост с изискванията на т.II, т.1 (б. „О”), аналогично с посоченото в специалния 



закон – чл.66 от Закона за лечебните заведения, се извършва служебно за всеки класиран 

кандидат,  преди вземане на решение от компетентния орган - Общински съвет за 

назначаване класирания на първо място.  

 

2.Съгласно чл.63, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.8, ал.1, т. 2, б.”в” от Закона за лечебните 

заведения: 

 

Всеки кандидат следва да има: 

2.1.Завършено висше образование, образователно-квалификационна степен "магистър"  

по медицина  

и/или 

2.2.Завършено висше образование, образователно-квалификационна степен "магистър"  

в  област на висшето образование: Социални, стопански и правни науки; Професионално 

направление: Икономика. 

 

III.Определя следните документи, необходими за участие в конкурса, място и условия 

за подаване на документите: 

 

1. Заявление за участие в конкурсната процедура, адресирано до Общински съвет – 

Първомай -  по образец №1; 

2. Автобиография; 

3. Нотариално заверено копие от диплом за завършено висше образование; 

4. Нотариално заверено копие от документ/и удостоверяващи придобит професионален 

опит (трудова книжка, служебна и осигурителна книжка и др.); 

5. Свидетелство за съдимост; 

6. Препоръка от последната месторабота, освен за кандидатите, които досега са 

заемали длъжността; 

7. Декларация  относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 1-

8 от Закона за публичните предприятия- по образец №2; 

8. Декларация по чл. 20, ал. 1, т. 9-13 и ал.3 от Закона за публичните предприятия и 

чл.66 от Закона за лечебните заведения - по образец №3; (попълва се преди 

сключване на договор за възлагане на управлението). 
9. Медицинско свидетелство за работа и свидетелство от психодиспансер, че лицето не 

се води на отчет; 

10. Декларация – съгласие за обработване на личните данни при подбор – по образец 

№4; 

11. Декларация – по образец №5; 

 

IV.Място за подаване на документите за съответствие на кандидата с посочените 

изисквания и срок: 

Съгласно чл.68, ал.5 от Наредбата, горепосочените документи, удостоверяващи 

съответствието на кандидата с изискванията за участие в конкурса, се представят в 

отделен запечатан Плик №1 и ще се приемат в деловодството на Общинска 

администрация Първомай – Център за административно обслужване на граждани, с 

административен адрес: гр.Първомай, ул.Братя Миладинови-юг №50, в срок от 10 

календарни дни, считано от датата на оповестяване на конкурсната процедура на 



интернет страницата на Община Първомай. Документите се представят в запечатан 

плик, с наименование на кандидата, телефонен номер и email адрес, както и с посочване на 

конкурсната процедура, а именно: „За участие в конкурс за възлагане на управление на 

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – ПЪРВОМАЙ” ЕООД. 

V.Писмена част -  представяне на бизнес програма:  

    1. Писмената бизнес програма за развитието и дейността на търговското дружество 

следва да бъде за период от 3 години и се представя в три екземпляра. За разработването на 

бизнес програмата от кандидатите, комисията, чрез администрацията на общината, 

предоставя на допуснатите кандидати информация за дружеството, включваща последния 

годишен финансов отчет, последния междинен финансов отчет, доклад на регистрирания 

одитор и годишния доклад за дейността на дружеството.  

      2.Документи, които се предоставят на кандидатите: 

      Председателят на комисията издава удостоверение, с което дава право на кандидатите 

да посещават дружеството и да имат  достъп до работните помещения, организационната 

структура и финансовите отчети на дружеството. (Образец № 1 към Приложение №1 от 

Наредбата). За целта допуснатите кандидати отправят писмено искане до председателя на 

комисията,  придружено с декларация от кандидата, че информацията му е нужна за целите 

на обявения с настоящото решение конкурс, както и с текст, че получените данни няма да 

бъдат използвани за други цели. 

VI.Определя следната бизнес задача за изпълнение  от  „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – 

ПЪРВОМАЙ” ЕООД за периода 2023-2025 година , както следва:  

 

Показатели мярка 2023  

година 

2024 

година 

2025 

година 
Общи показатели     

Нетни приходи от 

услуги 

хил. 

лева 
800 810 820 

Собствен капитал хил. 

лева 
142 142 142 

Печалба хил. 

лева 
35 40 41 

Инвестиции за 

дълготрайни активи 

хил. 
лева 

20 18 21 

 

VII.Място за подаване на Бизнес програмата и срок: 

     Бизнес програмата по т. V от настоящото решение се представя в отделен запечатан 

Плик №2  -  в деловодството на Общинска администрация  Първомай – Център за 

административно обслужване на граждани, с административен адрес: гр.Първомай, 



ул.Братя Миладинови-юг №50, в срок от 1 месец, считано от уведомяване на кандидатите, 

че са допуснати до конкурса. 

 

VIII.За интервюто с кандидатите, което се състои в събеседване, Общинският съвет на 

община Първомай определя следната тема: 

Бизнес програмата за развитието и дейността на лечебното заведение, представена от 

кандидата, за период от 3 години; Място и роля на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – 

ПЪРВОМАЙ” ЕООД в предоставянето на здравни услуги в региона, повишаване 

качеството на медицинско обслужване, финансова политика, бъдещо развитие. 

Комисията има право да зададе и други допълнителни въпроси от области, които се 

прилагат при управление на лечебното заведение. 

 

IX. По реда на чл.67 от общинската Наредба, определя състава на комисията за 

организиране, провеждане и номиниране на конкурс за възлагане на управлението на 

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – ПЪРВОМАЙ” ЕООД, а именно: 

 

Председател:  

1 Радослава Ставрева – зам. кмет на Община Първомай  

 Членове:  

2. Делян Караславов – Общински съветник – гр. Първомай 

3. Русин Христов – Общински съветник – гр. Първомай 

4. Илия Ганчев – Общински съветник – гр. Първомай 

5. Дечко Петков – Общински съветник – гр. Първомай 

6. Диметра Начева - Юрисконсулт в Община Първомай 

7. член на РЗИ – гр. Пловдив  

 

Резервни членове: 

 

Хамди Мустафа – зам. кмет на Община Пловдив 

Елица Запрянова – Юрисконсулт в Община Първомай 

 

 

 

2.1 Всеки един от членовете на комисията подписва декларация по чл.68, ал.1 и чл.67, ал.4 

от Наредбата. 

 

2.2.Задача на комисията: да извърши необходимите дейности, предвидени в Наредба за  

условията и реда за учредяване и упражняване правата на община Първомай в публични 

предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и в Закона за лечебните 

заведения, с нужната добросъвестност и в определения обем и срок. Комисията заседава в 

сградата на община Първомай и има право да извършва проверки за истинността на 

декларираните обстоятелства и предоставените документи. 

 



X. Номиниране и оценка на кандидатите. 

         1.Процедурата за оценка включва три етапа – предварителна проверка по документи 

за допустимост на кандидатите, писмена част и интервю с кандидатите. Оценката на 

допуснатите кандидати се формира въз основа на следните критерии: 

1.1.  Показателите за оценка на бизнес програмата са посочени в чл.72 от Наредбата и 

за целта членовете на комисията попълват Приложение №1 от Наредбата; 

1.2. Показателите за оценка от проведеното събеседване са посочени в чл.74 от 

Наредбата и за целта членовете на комисията попълват Приложение № 2 от Наредбата; 

1.3. Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от оценките на бизнес 

програмата и оценката от проведеното интервю, като за целта членовете на комисията 

попълват Приложение № 3 от Наредбата; 

 

XI. Утвърждава Договор за управление на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – ПЪРВОМАЙ” 

ЕООД, неразделна част от настоящото решение.  

 

XII. Утвърждава образци на документи по т. III за участие, неразделна част от настоящото 

решение, които да се публикуват на официалната интернет страница на община Първомай, 

заедно с обявата за конкурса. 

 

XIII.Съгласно чл.66 от Наредбата указва на Кмета на община Първомай, след приемане на 

настоящото решение да открие конкурса със Заповед и в 7-дневен срок от издаването ѝ да 

публикува обява за конкурса в един вестник и в официалната интернет страница на Община 

Първомай. 

 

XIV.Възлага на Кмета на Община Първомай да обезпечи организационно и материално-

технически работата на комисията по провеждане на конкурса и да създаде необходимата 

организация в Общинска администрация Първомай. 

 

 

 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали:  20 

Гласували:       За – 18 

    Против – няма 

               Въздържали се – няма 

                          Неучастващи в гласуването - 2 

 

                     ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 395 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 26.01.2023 г. по протокол № 42 

 

ОТНОСНО: Реализацията на проект по процедура за директно предоставяне на 

финансова помощ BG16RFOP001-9.001 “Мерки за справяне с пандемията“ на ОП 

„Региони в растеж“ 2014-2020  от “МБАЛ-Първомай” ЕООД като партньор на 

Министерство на здравеопазването.  

е на комисията 

             На основание чл.21, ал.1, т. 23 във връзка с ал.2, чл.17, ал.1, т.4 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, 147 от Търговския закон, чл.20, т.25 от 

Наредбата за условията и реда за учредяване и упражняване правата на Община Първомай в 

публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, 

Общинският съвет на община Първомай  

                                                     Р Е Ш И : 

         1. Дава съгласието си „МБАЛ-Първомай“ ЕООД да извърши преустройство в сградата 

на „МБАЛ-ПЪРВОМАЙ“ ЕООД и „Медицински център І – Първомай” ЕООД, находящи се 

на административен адрес ул. „Княз Борис I” № 51 гр. Първомай, обл. Пловдив по 

одобрения проект и издадено Разрешение за строеж №54/26.05.2022 г. на ОбА Първомай за 

обект „ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ на част от рентгенови кабинети, болнична стая и 

интензивен сектор на трети етаж в централен корпус в “МБАЛ ПЪРВОМАЙ“ ЕООД за 

функция на изолирани помещения КОВИД-19“. 

         2. След завършване на строителството и реализацията на проекта преустроените 

помещения от сградата да се ползват от „МБАЛ-ПЪРВОМАЙ“ ЕООД като обособен 

(изолиран) сектор в болничната инфраструктура за лечение и наблюдение на пациенти с 

COVID-19. 

 

Мотиви: Във връзка доклад на управителите на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД и „Медицински 

център І – Първомай” ЕООД за започналото изпълнение на проект по процедура за 

директно предоставяне на финансова помощ BG16RFOP001-9.001 “Мерки за справяне с 

пандемията“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020  от “МБАЛ-Първомай” ЕООД като 

партньор на Министерство на здравеопазването по партньорско споразумение № РД-13-

743/27.10.2021 г., с реализацията на който качествено ще се подобрят условията за лечение 

и наблюдение на пациенти с  COVID-19 и условията за работа на  медицинския персонал на 

двете дружества, респ. за уреждане взаимоотношенията на двете дружества по ползването 

на преустроените помещения след завършването на проекта, както и на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 20, т. 25 

от Наредбата за  условията  и реда за учредяване и упражняване правата на Община 

Първомай в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала. 

 



 

 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали:  20 

Гласували:       За – 18 

    Против – няма 

               Въздържали се – няма 

                          Неучастващи в гласуването - 2 

 

 

                     ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 396 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 26.01.2023 г. по протокол № 42 

 

ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на част от недвижим имот –  

публична общинска собственост на Териториално поделение на „Национален 

осигурителен институт – Пловдив”, гр. Пловдив. 

е на комисията 

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

администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.15, ал.1 от Наредбата 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският 

съвет на община Първомай: 

 

                                                     Р Е Ш И : 

1. Предоставя безвъзмездно за управление на Териториално поделение на 

„Национален осигурителен институт – Пловдив”, гр. Пловдив за осъществяване на своята 

дейност чрез изнесено работно място, за срок от 5 години, следния недвижим имот – 

публична общинска собственост, а именно: 

Помещение, представляващо стая № 223 с площ от 36,40 кв.м., находяща се на втори 

етаж, секция „Г” /северно крило/ от триетажна масивна административна сграда на 

Общинска администрация Първомай, построена в УПИ І – ОБНС, администрация в кв.89 по 

регулационния план на гр. Първомай , общ. Първомай, обл. Пловдив, одобрен със заповед 

№ РД-15-666/1994г., при граници на УПИ: УПИ ІІІ – обслужващи дейности и търговия и 

улица, УПИ ІІ – озеленяване и от три страни улици, с административен адрес: гр.Първомай, 

ул.„Братя Миладинови-юг” № 50. За имота е съставен Акт за публична общинска 

собственост № 136/20.05.1999г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 40, том 

Х, дв.вх. № 2962 от 02.12.2005г. 

 2. Всички консумативни разходи, свързани с ползването на предоставеното 

помещениe са за сметка на ползвателя. 

 3. Упълномощава кмета на Община Първомай да сключи договор за безвъзмездно 

управление на имота, описан в т.1. 

 

 

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.12, 

ал.3 от ЗОС, чл.15, ал.1 от НРПУРОИ и във връзка със заявление вх. № 35-00-2/10.01.2023г. 

от Териториално поделение на „Национален осигурителен институт – Пловдив” и с цел 

бързо и качествено обслужване на гражданите на територията на Община Първомай.  

 

 

 

 

 



Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали:  20 

Гласували:       За – 20 

    Против – няма 

               Въздържали се – няма 

 

 

                     ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 397 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 26.01.2023 г. по протокол № 42 

 

ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие от Общинския съвет на Община 

Първомай за процедиране по реда на чл. 78а от ППЗСПЗЗ за промяна начина на 

трайно ползване на общински имот с идентификатор № 58089.467.454 от землището на 

с.Православен, общ.Първомай, обл.Пловдив. е на комисията 

         На основание чл.21, ал.2 във вр. с ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с 

чл.78а от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, Общинският съвет на община Първомай 

 

                                                     Р Е Ш И : 

I. Дава съгласие за извършване на промяна начина на трайно ползване по реда 

на чл.78а от ППЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор 58089.467.454, 

с.Православен, общ.Първомай, обл.Пловдив, местност „Гробищата”, вид собственост: 

Общинска публична, вид територия: Земеделска, категория: 6, НТП: Пасище, площ 10834 

кв.м, стар номер 467.452, от „Пасище” в „Изоставена нива”. 

За имота е съставен Акт за ПОС № 672/11.05.2022г., вписан в Службата по 

вписвания Първомай под № 40, том 3 от 12.05.2022г., вх.рег.№ 717. 

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

изпълнение на решението. 

 

Мотиви: Подкрепа и съдействие за осъществяване на инициативите на местното население 

в областта на селското стопанство, в частност животновъдството, за да се запази духа на 

селата и традиците в отглеждането на породи, характерни за района.  

 

 

 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали:  20 

Гласували:       За – 20 

    Против – няма 

               Въздържали се – няма 

 

 

                     ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 398 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 26.01.2023 г. по протокол № 42 

 

ОТНОСНО: Вземане на решение от Общинския съвет на гр.Първомай, за одобряване 

на проект за ПУП-ИПР /подробен устройствен план-изменение на план регулация/, 

във връзка с инвестиционно намерение на Държавна агенция "Държавен резерв и 

военновременни запаси" 

    На основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА  и Чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общинският съвет 

на община Първомай 

                                                     Р Е Ш И : 

 Одобрява Подробен Устройствен План /ПУП-ИПР/ Изменение на план регулация за 

УПИ І-жп.ареал и ІІІ-жп.ареал, между квартали №88, 163, 164, 165 и 167 по действащия 

Кадастрален и регулационен план на гр.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с образуването на 

нови самостоятелни УПИ І-жп.ареал, кв.88, УПИ IІ-жп.ареал, кв.164, УПИ IIІ-жп.ареал, 

кв.165, достигащи до съществуващ УПИ ІV-жп.ареал, кв.167, през които последователно 

преминава основен индустриален клон и новообразувани отклонения от основния 

индустриален клон обособени като нови УПИ X-общински, м/ду кв.163 и кв.164 и УПИ V-

ж.п.ареал, кв.165 за обслужване на Петролна база гр.Първомай, предоставена за управление на 

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси. 

   

Мотиви: Настоящото решение се взема във връзка с провеждането на държавната политика в 

областта на планирането, съхраняването, опазването, обновяването, ползването и 

контролирането на държавните резерви и военновременните запаси на страната, в 

съответствие с интересите на националната сигурност.   

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали:  20 

Гласували:       За – 20 

    Против – няма 

               Въздържали се – няма 

 

                     ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 399 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 26.01.2023 г. по протокол № 42 

 

ОТНОСНО: Продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска 

собственост, съставляващ УПИ IX – 149 от кв.9 по регулационния план на с.Бяла 

река, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

 

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

и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, 

чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, 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 680 кв.м., отреден за жилищно 

строителство, съставляващ парцел /УПИ/ ІХ – 149 от квартал 9 по регулационния план на 

с.Бяла река, общ.Първомай, одобрен със заповед № 336/1967г., при граници на имота:  УПИ 

VІІІ – 148, земеделска земя, УПИ Х – ТП и улица; За имота е съставен Акт за ЧОС № 

1446/05.10.2015г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 47, том 7 от 

07.10.2015г., дв.вх. № 1905. 

1.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 5 150 лв. /пет хиляди сто и петдесет 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 5 150 лв. /пет хиляди сто и петдесет 

лева/ без ДДС. 

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

имота по т.1.1. да се използват за финансиране на основен и текущ ремонт или изграждане 

на социалната и техническата инфраструктура на територията на кметство Бяла река, 

общ.Първомай. 

III. 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:  20 

Гласували:       За – 20 

    Против – няма 

               Въздържали се – няма 

 

 

                     ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 400 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 26.01.2023 г. по протокол № 42 

 

ОТНОСНО: Продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска 

собственост, съставляващ парцел /УПИ/ V – 113 от кв.6 по регулационния план на 

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

е на комисията 

            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 1 160 кв.м., предназначен за 

жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ V – 113 от кв.6 по регулационния план 

на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 60/1986г., при граници 

на имота: улица, УПИ XIX – 113, УПИ XII – 114, УПИ XIII – 111 и УПИ IV - 112.  За имота 

е съставен Акт за ЧОС № 2268/12.05.2022г., вписан в Службата по вписвания Първомай под 

№ 35, том 3, вх. № 712 от 12.05.2022 г. 

     1.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 10 210 лв. /десет хиляди двеста и десет лева/ 

без ДДС за описания в т.1.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти. 

     1.3. Определя начална тръжна цена в размер на 10 210 лв. /десет хиляди двеста и десет 

лева/ без ДДС. 

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

имота по т.II да се използват за финансиране на основен и текущ ремонт или изграждане на 

социалната и техническата инфраструктура на територията на кметство Крушево, 

общ.Първомай. 

    III. 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:  20 

Гласували:       За – 20 

    Против – няма 

               Въздържали се – няма 

 

 

                     ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 401 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 26.01.2023 г. по протокол № 42 

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска 

собственост, по реда на чл.14, ал.7 от ЗОС. 

 

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

самоуправление и местна администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, 

чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общинският съвет на община Първомай: 

                                                     Р Е Ш И : 

І. Дава съгласие да се отдадат под наем чрез публичен търг с тайно наддаване части от 

недвижими имоти – публична общинска собственост, както следва: 

 1. Терен за търговски цели с площ от 32,50 кв.м., находящ се в уширение на улица с 

о.т. 95 - 94, югозападно от УПИ І – поща, ресторант, търговия, магазин и битови услуги в 

кв.28а по регулационния план на с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със 

заповед № 229/1977 г., при граници на терена: от четири страни уширение на улица. 

Теренът обозначен, чрез защриховане в черно на приложената към настоящото 

решение скица, е предназначен за поставяне на 2 броя самостоятелни обекти. 

   2. Терен за търговски цели с площ от 32 кв.м., находящ се в североизточната част на 

УПИ XIIІ – за търговия и общественно обслужващи дейности, целият с площ от 550 кв.м., в 

кв.52 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при 

граници на терена: от три страни УПИ XIIІ – за търговия и общественно обслужващи 

дейности и улица. За имота е съставен Акт за ПОС № 132/22.01.2013г., вписан в Службата 

по вписвания Първомай под № 37, том І, дв.вх. № 68  от 24.01.2013г. 

Теренът обозначен, чрез защриховане в черно на приложената към настоящото 

решение скица, е предназначен за поставяне на 1 брой самостоятелен обект. 

II. Размерът на началните наемни цени на терените се определят, съгласно чл.27, 

ал.3 и ал.4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги, предоставяни от община Първомай /приета с Решение № 391 от 28.03.2014 г. на 

ОбС гр.Първомай по Протокол № 34, изм. с Решение № 324/31.08.2022г. на ОбС-

Първомай./. 

4. Определя срок за отдаване под наем 5 /пет/ години, считано от датата на 

сключване на договора; 

5. Възлага на кмета на Община Първомай организирането и провеждането на търг за 

отдаване под наем на терените, както и сключването на договор със спечелилия търга 

участник. 

 

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

самоуправление и местна администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост 

и чл.16, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай. 



 

 

 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали:  20 

Гласували:       За – 20 

    Против – няма 

               Въздържали се – няма 

 

 

                     ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 402 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 26.01.2023 г. по протокол № 42 

 

ОТНОСНО: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд на 

с.Добри дол, общ.Първомай, които могат да се отдават под наем за една година, без 

търг или конкурс. 

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

администрация, чл.24а, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

и чл.30, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общинският съвет на община Първомай: 

 

                                                     Р Е Ш И : 

І. Определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд на Община 

Първомай за землище с.Добри дол, които могат да се отдават под наем за една година 

(считано от 1 октомври на текущата година до 1 октомври на следващата година), без 

търг или конкурс, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение. 

II. Възлага на Кмета на Община Първомай да сключва договори за наем за имотите, 

описани в Приложение № 1, без търг или конкурс за срок от една година. 

 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл.24а, ал.7 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, чл.30, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с използване на земите от 

ОПФ за земеделски дейности и изпълнение на бюджета на общината.  

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали:  20 

Гласували:       За – 20 

    Против – няма 

               Въздържали се – няма 

 

 

                     ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



 

Приложение № 1  към  

Решение № 402/26.01.2023 год. 

на ОбС гр.Първомай 

 

 

 

 

 

МАЛОМЕРНИ ИМОТИ ОТ  ОПФ НА ОБЩ.ПЪРВОМАЙ,ОБЛ.ПЛОВДИВ 

 

ЗЕМЛИЩЕ С.ДОБРИ ДОЛ 

 

 

1. Поземлен имот 21440.26.7, област Пловдив, община Първомай, с. Добри дол, м. 

РЕАЛ.ГРАНИЦИ-18Ж А1, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Нива, площ 6265 кв. м, стар номер 026007 

 

2. Поземлен имот 21440.30.102, област Пловдив, община Първомай, с. Добри дол, м. 

ДО СЕЛО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, 

НТП Нива, площ 3255 кв. м, стар номер 000102 

 

3. 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 

 

4. 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 

 

5. Поземлен имот 21440.35.13, област Пловдив, община Първомай, с. Добри дол, м. 30 

СРЕДНИЯ БАИР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 6, НТП Изоставена нива, площ 9007 кв. м, стар номер 035013 

 

6. Поземлен имот 21440.62.5, област Пловдив, община Първомай, с. Добри дол, м. 

ЯМАЧА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, 

НТП Изоставена нива, площ 5900 кв. м, стар номер 062005 

 

7. Поземлен имот 21440.62.14, област Пловдив, община Първомай, с. Добри дол, м. 23 

МАЗЪЛОВА МОГИЛА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 6, НТП Изоставена нива, площ 1817 кв. м, стар номер 062014 

 

8. Поземлен имот 21440.62.26, област Пловдив, община Първомай, с. Добри дол, м. 23 

МАЗЪЛОВА МОГИЛА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 6, НТП Изоставена нива, площ 1651 кв. м, стар номер 062026 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 403 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 26.01.2023 г. по протокол № 42 

 

ОТНОСНО: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд на 

с.Драгойново, общ.Първомай, които могат да се отдават под наем за една година, без 

търг или конкурс. 

 

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

администрация, чл.24а, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

и чл.30, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общинският съвет на община Първомай: 

                                                     Р Е Ш И : 

І. Определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд на Община 

Първомай за землище с.Драгойново, които могат да се отдават под наем за една 

година (считано от 1 октомври на текущата година до 1 октомври на следващата 

година), без търг или конкурс, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото 

решение. 

II. Възлага на Кмета на Община Първомай да сключва договори за наем за имотите, 

описани в Приложение № 1, без търг или конкурс за срок от една година. 

 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл.24а, ал.7 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, чл.30, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с използване на земите от 

ОПФ за земеделски дейности и изпълнение на бюджета на общината.  

 

 

 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали:  20 

Гласували:       За – 20 

    Против – няма 

               Въздържали се – няма 

 

 

                     ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



Приложение № 1  към  

Решение № 403/26.01.2023 год. 

на ОбС гр.Първомай 

 

 

 

МАЛОМЕРНИ ИМОТИ ОТ  ОПФ НА ОБЩ.ПЪРВОМАЙ,ОБЛ.ПЛОВДИВ 

 

ЗЕМЛИЩЕ С.ДРАГОЙНОВО 

 

 

1. Поземлен имот 23385.10.42, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

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

категория 5, НТП Нива, площ 3599 кв. м, стар номер 010042 

 

2. Поземлен имот 23385.11.110, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

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

категория 4, НТП Нива, площ 4530 кв. м, стар номер 011110 

 

3. 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 

 

4. 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 

 

5. 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 

 

6. 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 

 

7. 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 

 

8. 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 

 

9. Поземлен имот 23385.32.74, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

КАРОВА КОРИЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Нива, площ 3366 кв. м, стар номер 032074 

 

10. 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 

 

11. 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 

 



12. 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 

 

13. 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 

 

14. 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 

 

15. Поземлен имот 23385.44.60, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

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

категория 4, НТП Нива, площ 5862 кв. м, стар номер 044060 

 

16. 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 

 

17. 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 

 

18. 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 

 

19. Поземлен имот 23385.62.183, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

СЕЛСКА КОРИЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 1731 кв. м, стар номер 062183 

 

20. Поземлен имот 23385.64.120, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

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

5, НТП Нива, площ 5482 кв. м, стар номер 064120 

 

21. Поземлен имот 23385.85.157, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

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

НТП Нива, площ 157 кв. м, стар номер 085157 

 

22. Поземлен имот 23385.90.51, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

БАЛНЪКЛЪКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 1311 кв. м, стар номер 090051 

 

23. Поземлен имот 23385.94.112, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

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

НТП Нива, площ 1500 кв. м, стар номер 094112 

 

24. Поземлен имот 23385.94.121, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

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

НТП Нива, площ 4954 кв. м, стар номер 094121 

 

25. Поземлен имот 23385.60.5, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

ОГНЕНАТА ВОДЕНИЦА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 5, НТП Деградирала орна земя, площ 1854 кв. м, стар номер 060005 



 

26. Поземлен имот 23385.300.5, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

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

НТП Изоставена нива, площ 8666 кв. м, стар номер 300005 

 

27. 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 

 

28. Поземлен имот 23385.47.54, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

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

категория 4, НТП Нива, площ 4706 кв. м, стар номер 047054 

 

29. Поземлен имот 23385.52.15, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

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

категория 4, НТП Нива, площ 1180 кв. м, стар номер 052015 

 

30. Поземлен имот 23385.52.16, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

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

категория 4, НТП Нива, площ 1562 кв. м, стар номер 052016 

 

31. Поземлен имот 23385.52.48, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

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

категория 4, НТП Нива, площ 91 кв. м, стар номер 052048 

 

32. Поземлен имот 23385.52.50, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

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

категория 4, НТП Нива, площ 367 кв. м, стар номер 052050 

 

33. Поземлен имот 23385.52.55, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

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

категория 4, НТП Нива, площ 697 кв. м, стар номер 052055 

 

34. Поземлен имот 23385.52.60, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

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

категория 4, НТП Нива, площ 956 кв. м, стар номер 052060 

 

35. Поземлен имот 23385.52.74, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

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

категория 4, НТП Нива, площ 808 кв. м, стар номер 052074 

 

36. Поземлен имот 23385.56.21, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

БЯЛ БРЯГ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Нива, площ 246 кв. м, стар номер 056021 

 

37. Поземлен имот 23385.60.35, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

ЕМИР.ЧЕИР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, 

НТП Нива, площ 8095 кв. м, стар номер 060035 

 

38. Поземлен имот 23385.60.38, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

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

категория 5, НТП Нива, площ 385 кв. м, стар номер 060038 

 



39. Поземлен имот 23385.60.46, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

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

категория 5, НТП Нива, площ 1662 кв. м, стар номер 060046 

 

40. Поземлен имот 23385.60.55, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

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

категория 5, НТП Нива, площ 488 кв. м, стар номер 060055 

 

41. Поземлен имот 23385.60.60, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

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

категория 5, НТП Нива, площ 248 кв. м, стар номер 060060 

 

42. Поземлен имот 23385.60.94, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

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

категория 5, НТП Нива, площ 2189 кв. м, стар номер 060094 

 

43. Поземлен имот 23385.61.42, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

ХУМАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, 

НТП Нива, площ 8225 кв. м, стар номер 061042 

 

44. Поземлен имот 23385.61.73, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

МАЛАМАР ДЕРЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 6, НТП Нива, площ 1801 кв. м, стар номер 061073 

 

45. Поземлен имот 23385.61.74, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

МАЛАМАР ДЕРЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 6, НТП Нива, площ 1541 кв. м, стар номер 061074 

 

46. Поземлен имот 23385.61.77, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

МАЛАМАР ДЕРЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 6, НТП Нива, площ 2000 кв. м, стар номер 061077 

 

47. Поземлен имот 23385.61.84, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

МАЛАМАР ДЕРЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 6, НТП Нива, площ 8371 кв. м, стар номер 061084 

 

48. Поземлен имот 23385.61.86, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

МАЛАМАР ДЕРЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 6, НТП Нива, площ 3716 кв. м, стар номер 061086 

 

49. Поземлен имот 23385.61.99, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

МАЛАМАР ДЕРЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 6, НТП Нива, площ 4998 кв. м, стар номер 061099 

 

50. Поземлен имот 23385.61.106, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

ХУМАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, 

НТП Нива, площ 4692 кв. м, стар номер 061106 

 

51. Поземлен имот 23385.61.108, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

МАЛАМАР ДЕРЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 6, НТП Нива, площ 1500 кв. м, стар номер 061108 

 

52. Поземлен имот 23385.61.114, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

КОЗАЛЪН, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, 

НТП Нива, площ 415 кв. м, стар номер 061114 



 

53. Поземлен имот 23385.61.123, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

КОЗАЛЪН, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, 

НТП Нива, площ 1431 кв. м, стар номер 061123 

 

54. Поземлен имот 23385.61.133, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

КОЗАЛЪН, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, 

НТП Нива, площ 3102 кв. м, стар номер 061133 

 

55. Поземлен имот 23385.61.134, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

КОЗАЛЪН, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, 

НТП Нива, площ 7550 кв. м, стар номер 061134 

 

56. Поземлен имот 23385.61.136, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

МАЛАМАР ДЕРЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 6, НТП Нива, площ 1614 кв. м, стар номер 061136 

 

57. Поземлен имот 23385.61.153, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

КОЗАЛЪН, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, 

НТП Нива, площ 699 кв. м, стар номер 061153 

 

58. Поземлен имот 23385.61.162, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

КОЗАЛЪН, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, 

НТП Нива, площ 2511 кв. м, стар номер 061162 

 

59. Поземлен имот 23385.61.164, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

МАЛАМАР ДЕРЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 6, НТП Нива, площ 1590 кв. м, стар номер 061164 

 

60. Поземлен имот 23385.61.167, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

РУСОВО ДЕРЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

6, НТП Нива, площ 645 кв. м, стар номер 061167 

 

61. Поземлен имот 23385.61.171, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

РУСОВО ДЕРЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

6, НТП Нива, площ 1316 кв. м, стар номер 061171 

 

62. Поземлен имот 23385.61.172, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

РУСОВО ДЕРЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

6, НТП Нива, площ 854 кв. м, стар номер 061172 

 

63. Поземлен имот 23385.61.173, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

РУСОВО ДЕРЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

6, НТП Нива, площ 923 кв. м, стар номер 061173 

 

64. Поземлен имот 23385.61.176, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

РУСОВО ДЕРЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

6, НТП Нива, площ 658 кв. м, стар номер 061176 

 

65. Поземлен имот 23385.61.177, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

РУСОВО ДЕРЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

6, НТП Нива, площ 540 кв. м, стар номер 061177 

 



66. Поземлен имот 23385.61.178, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

РУСОВО ДЕРЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

6, НТП Нива, площ 321 кв. м, стар номер 061178 

 

67. Поземлен имот 23385.61.179, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

РУСОВО ДЕРЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

6, НТП Нива, площ 482 кв. м, стар номер 061179 

 

68. Поземлен имот 23385.61.181, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

РУСОВО ДЕРЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

6, НТП Нива, площ 2142 кв. м, стар номер 061181 

 

69. Поземлен имот 23385.61.191, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

КОЗАЛЪН, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, 

НТП Нива, площ 4991 кв. м, стар номер 061191 

 

70. Поземлен имот 23385.62.19, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

ЕМИР.ЧЕИР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, 

НТП Нива, площ 3329 кв. м, стар номер 062019 

 

71. Поземлен имот 23385.62.51, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

СЕЛСКА КОРИЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 5, НТП Нива, площ 6475 кв. м, стар номер 062051 

 

72. Поземлен имот 23385.62.58, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

СЕЛСКА КОРИЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 2072 кв. м, стар номер 062058 

 

73. Поземлен имот 23385.62.68, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

СЕЛСКА КОРИЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 4195 кв. м, стар номер 062068 

 

74. Поземлен имот 23385.62.73, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

СЕЛСКА КОРИЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 1919 кв. м, стар номер 062073 

 

75. Поземлен имот 23385.62.83, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

СЕЛСКА КОРИЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 512 кв. м, стар номер 062083 

 

76. Поземлен имот 23385.62.84, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

СЕЛСКА КОРИЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 909 кв. м, стар номер 062084 

 

77. Поземлен имот 23385.62.85, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

СЕЛСКА КОРИЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 1929 кв. м, стар номер 062085 

 

78. Поземлен имот 23385.62.86, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

СЕЛСКА КОРИЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 5, НТП Нива, площ 3767 кв. м, стар номер 062086 

 

79. Поземлен имот 23385.62.88, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

СЕЛСКА КОРИЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 444 кв. м, стар номер 062088 



 

80. Поземлен имот 23385.62.95, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

СЕЛСКА КОРИЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 609 кв. м, стар номер 062095 

 

81. Поземлен имот 23385.62.118, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

СЕЛСКА КОРИЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 1704 кв. м, стар номер 062118 

 

82. Поземлен имот 23385.62.131, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

СЕЛСКА КОРИЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 4083 кв. м, стар номер 062131 

 

83. Поземлен имот 23385.62.138, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

СЕЛСКА КОРИЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 5780 кв. м, стар номер 062138 

 

84. Поземлен имот 23385.62.152, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

СЕЛСКА КОРИЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 3424 кв. м, стар номер 062152 

 

85. Поземлен имот 23385.62.183, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

СЕЛСКА КОРИЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 1731 кв. м, стар номер 062183 

 

86. Поземлен имот 23385.62.195, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

СЕЛСКА КОРИЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 2063 кв. м, стар номер 062195 

 

87. Поземлен имот 23385.63.11, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

СТАРАТА КОРИЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 5, НТП Нива, площ 284 кв. м, стар номер 063011 

 

88. Поземлен имот 23385.63.30, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

СТАРАТА КОРИЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 5, НТП Нива, площ 2109 кв. м, стар номер 063030 

 

89. Поземлен имот 23385.63.44, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

СТАРАТА КОРИЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 5, НТП Нива, площ 4675 кв. м, стар номер 063044 

 

90. Поземлен имот 23385.63.67, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

СТАРАТА КОРИЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 5, НТП Нива, площ 1276 кв. м, стар номер 063067 

 

91. Поземлен имот 23385.63.74, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

СТАРАТА КОРИЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 2033 кв. м, стар номер 063074 

 

92. Поземлен имот 23385.63.89, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

СТАРАТА КОРИЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 324 кв. м, стар номер 063089 

 



93. Поземлен имот 23385.63.106, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

СТАРАТА КОРИЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 1935 кв. м, стар номер 063106 

 

94. Поземлен имот 23385.63.110, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

СТАРАТА КОРИЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 5, НТП Нива, площ 1672 кв. м, стар номер 063110 

 

95. Поземлен имот 23385.63.123, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

СТАРАТА КОРИЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 5, НТП Нива, площ 3463 кв. м, стар номер 063123 

 

96. Поземлен имот 23385.64.3, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

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

5, НТП Нива, площ 2472 кв. м, стар номер 064003 

 

97. Поземлен имот 23385.64.10, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

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

5, НТП Нива, площ 7182 кв. м, стар номер 064010 

 

98. Поземлен имот 23385.64.11, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

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

5, НТП Нива, площ 374 кв. м, стар номер 064011 

 

99. Поземлен имот 23385.64.12, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

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

5, НТП Нива, площ 1145 кв. м, стар номер 064012 

 

100. Поземлен имот 23385.64.31, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. БЪРЧИНАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 5, НТП Друг вид земеделска земя, площ 3582 кв. м, стар номер 064031 

 

101. Поземлен имот 23385.64.42, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. БЪРЧИНАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 5, НТП Нива, площ 1158 кв. м, стар номер 064042 

 

102. Поземлен имот 23385.64.49, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. БЪРЧИНАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 8, НТП Нива, площ 1272 кв. м, стар номер 064049 

 

103. Поземлен имот 23385.64.50, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. БЪРЧИНАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 8, НТП Нива, площ 1365 кв. м, стар номер 064050 

 

104. Поземлен имот 23385.64.57, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. БЪРЧИНАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 8, НТП Нива, площ 768 кв. м, стар номер 064057 

 

105. Поземлен имот 23385.64.99, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. БЪРЧИНАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 5, НТП Нива, площ 807 кв. м, стар номер 064099 

 

106. Поземлен имот 23385.64.106, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. БЪРЧИНАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 5, НТП Нива, площ 668 кв. м, стар номер 064106 



 

107. Поземлен имот 23385.64.107, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. БЪРЧИНАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 5, НТП Нива, площ 922 кв. м, стар номер 064107 

 

108. Поземлен имот 23385.64.116, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. БЪРЧИНАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 5, НТП Нива, площ 1621 кв. м, стар номер 064116 

 

109. Поземлен имот 23385.64.117, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. БЪРЧИНАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 5, НТП Нива, площ 1270 кв. м, стар номер 064117 

 

110. Поземлен имот 23385.64.120, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. БЪРЧИНАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 5, НТП Нива, площ 5482 кв. м, стар номер 064120 

 

111. Поземлен имот 23385.75.20, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. КЕЛЕМИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

6, НТП Нива, площ 693 кв. м, стар номер 075020 

 

112. Поземлен имот 23385.76.41, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. ХАСАРА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, 

НТП Нива, площ 1270 кв. м, стар номер 076041 

 

113. Поземлен имот 23385.84.86, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. АПТАЛОВО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

9, НТП Нива, площ 1583 кв. м, стар номер 084086 

 

114. Поземлен имот 23385.84.106, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. АПТАЛОВО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

9, НТП Изоставена нива, площ 889 кв. м, стар номер 084106 

 

115. Поземлен имот 23385.84.107, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. АПТАЛОВО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

9, НТП Изоставена нива, площ 207 кв. м, стар номер 084107 

 

116. Поземлен имот 23385.84.114, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. МЪРЧОВИЦА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 2749 кв. м, стар номер 084114 

 

117. Поземлен имот 23385.85.5, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

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

НТП Нива, площ 3886 кв. м, стар номер 085005 

 

118. Поземлен имот 23385.85.6, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

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

НТП Нива, площ 350 кв. м, стар номер 085006 

 

119. Поземлен имот 23385.85.14, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. ГРОБЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 187 кв. м, стар номер 085014 

 



120. Поземлен имот 23385.85.20, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. ГРОБЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 279 кв. м, стар номер 085020 

 

121. Поземлен имот 23385.85.26, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. ГРОБЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 143 кв. м, стар номер 085026 

 

122. Поземлен имот 23385.85.35, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. ГРОБЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 2893 кв. м, стар номер 085035 

 

123. Поземлен имот 23385.85.36, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. ГРОБЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 5676 кв. м, стар номер 085036 

 

124. Поземлен имот 23385.85.39, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. ГРОБЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 5249 кв. м, стар номер 085039 

 

125. Поземлен имот 23385.85.44, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. ГРОБЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 470 кв. м, стар номер 085044 

 

126. Поземлен имот 23385.85.48, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. ГРОБЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 424 кв. м, стар номер 085048 

 

127. Поземлен имот 23385.85.55, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. ГРОБЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 1212 кв. м, стар номер 085055 

 

128. Поземлен имот 23385.85.62, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. ГРОБЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 550 кв. м, стар номер 085062 

 

129. Поземлен имот 23385.85.63, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. ГРОБЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 461 кв. м, стар номер 085063 

 

130. Поземлен имот 23385.85.69, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. ГРОБЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 1374 кв. м, стар номер 085069 

 

131. Поземлен имот 23385.85.82, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. ГРОБЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 1427 кв. м, стар номер 085082 

 

132. Поземлен имот 23385.85.90, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. Б.КЕЛЕМЯ ДР.ЧУКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 1700 кв. м, стар номер 085090 

 

133. Поземлен имот 23385.85.92, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. Б.КЕЛЕМЯ ДР.ЧУКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 751 кв. м, стар номер 085092 



 

134. Поземлен имот 23385.85.94, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. Б.КЕЛЕМЯ ДР.ЧУКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 5036 кв. м, стар номер 085094 

 

135. Поземлен имот 23385.85.98, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. Б.КЕЛЕМЯ ДР.ЧУКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 404 кв. м, стар номер 085098 

 

136. Поземлен имот 23385.85.99, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. Б.КЕЛЕМЯ ДР.ЧУКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 2845 кв. м, стар номер 085099 

 

137. Поземлен имот 23385.85.131, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. Б.КЕЛЕМЯ ДР.ЧУКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 5679 кв. м, стар номер 085131 

 

138. Поземлен имот 23385.85.136, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. Б.КЕЛЕМЯ ДР.ЧУКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 3571 кв. м, стар номер 085136 

 

139. Поземлен имот 23385.85.138, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. Б.КЕЛЕМЯ ДР.ЧУКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 1499 кв. м, стар номер 085138 

 

140. Поземлен имот 23385.85.142, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. Б.КЕЛЕМЯ ДР.ЧУКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 526 кв. м, стар номер 085142 

 

141. Поземлен имот 23385.85.155, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. Б.КЕЛЕМЯ ДР.ЧУКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 236 кв. м, стар номер 085155 

 

142. Поземлен имот 23385.85.157, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. ГРОБЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 157 кв. м, стар номер 085157 

 

143. Поземлен имот 23385.85.165, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. Б.КЕЛЕМЯ ДР.ЧУКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 1866 кв. м, стар номер 085165 

 

144. Поземлен имот 23385.86.26, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. ГРОБЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 4085 кв. м, стар номер 086026 

 

145. Поземлен имот 23385.89.14, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. ЧУКУРА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 541 кв. м, стар номер 089014 

 

146. Поземлен имот 23385.90.8, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

БАЛНЪКЛЪКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 6502 кв. м, стар номер 090008 

 



147. Поземлен имот 23385.90.18, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. БАЛНЪКЛЪКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 179 кв. м, стар номер 090018 

 

148. Поземлен имот 23385.90.20, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. БАЛНЪКЛЪКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 2273 кв. м, стар номер 090020 

 

149. Поземлен имот 23385.90.29, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. БАЛНЪКЛЪКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 8720 кв. м, стар номер 090029 

 

150. Поземлен имот 23385.90.35, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. БАЛНЪКЛЪКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 1122 кв. м, стар номер 090035 

 

151. Поземлен имот 23385.90.48, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. БАЛНЪКЛЪКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 1100 кв. м, стар номер 090048 

 

152. Поземлен имот 23385.90.51, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. БАЛНЪКЛЪКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 1311 кв. м, стар номер 090051 

 

153. Поземлен имот 23385.90.63, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. БАЛНЪКЛЪКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 1542 кв. м, стар номер 090063 

 

154. Поземлен имот 23385.90.69, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. БАЛНЪКЛЪКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 2009 кв. м, стар номер 090069 

 

155. Поземлен имот 23385.90.72, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. ЧИЧКИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 8770 кв. м, стар номер 090072 

 

156. Поземлен имот 23385.90.85, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. ЧИЧКИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 2434 кв. м, стар номер 090085 

 

157. Поземлен имот 23385.90.87, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. ЧИЧКИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 1020 кв. м, стар номер 090087 

 

158. Поземлен имот 23385.90.88, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. ЧИЧКИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 2175 кв. м, стар номер 090088 

 

159. Поземлен имот 23385.90.100, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. ЧИЧКИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 3637 кв. м, стар номер 090100 

 

160. Поземлен имот 23385.90.113, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. ЧИЧКИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 1480 кв. м, стар номер 090113 



 

161. Поземлен имот 23385.90.114, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. ЧИЧКИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 1393 кв. м, стар номер 090114 

 

162. Поземлен имот 23385.90.117, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. БАЛНЪКЛЪКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 5134 кв. м, стар номер 090117 

 

163. Поземлен имот 23385.90.119, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. БАЛНЪКЛЪКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 7235 кв. м, стар номер 090119 

 

164. Поземлен имот 23385.91.1, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

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

НТП Нива, площ 279 кв. м, стар номер 091001 

 

165. Поземлен имот 23385.91.13, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. РЕКАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 392 кв. м, стар номер 091013 

 

166. Поземлен имот 23385.91.15, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. РЕКАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 2009 кв. м, стар номер 091015 

 

167. Поземлен имот 23385.91.16, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. РЕКАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 186 кв. м, стар номер 091016 

 

168. Поземлен имот 23385.91.36, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. РЕКАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 1525 кв. м, стар номер 091036 

 

169. Поземлен имот 23385.92.54, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. Б.КЕЛЕМЯ ДР.ЧУКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 302 кв. м, стар номер 092054 

 

170. Поземлен имот 23385.93.16, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. Б.КЕЛЕМЯ ДР.ЧУКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 3224 кв. м, стар номер 093016 

 

171. Поземлен имот 23385.93.24, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. Б.КЕЛЕМЯ ДР.ЧУКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 1006 кв. м, стар номер 093024 

 

172. Поземлен имот 23385.93.43, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. Б.КЕЛЕМЯ ДР.ЧУКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 1413 кв. м, стар номер 093043 

 

173. Поземлен имот 23385.93.75, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. Б.КЕЛЕМЯ ДР.ЧУКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 2860 кв. м, стар номер 093075 

 



174. Поземлен имот 23385.93.79, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. Б.КЕЛЕМЯ ДР.ЧУКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 5954 кв. м, стар номер 093079 

 

175. Поземлен имот 23385.94.6, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

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

НТП Нива, площ 174 кв. м, стар номер 094006 

 

176. Поземлен имот 23385.94.7, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

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

НТП Нива, площ 163 кв. м, стар номер 094007 

 

177. Поземлен имот 23385.94.8, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, м. 

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

НТП Нива, площ 1257 кв. м, стар номер 094008 

 

178. Поземлен имот 23385.94.15, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. ГАРГИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 2751 кв. м, стар номер 094015 

 

179. Поземлен имот 23385.94.54, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. ПОТОКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 967 кв. м, стар номер 094054 

 

180. Поземлен имот 23385.94.57, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. ПОТОКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 323 кв. м, стар номер 094057 

 

181. Поземлен имот 23385.94.66, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. ПОТОКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 7877 кв. м, стар номер 094066 

 

182. Поземлен имот 23385.94.69, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. ПОТОКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 1708 кв. м, стар номер 094069 

 

183. Поземлен имот 23385.94.83, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. ПОТОКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 5952 кв. м, стар номер 094083 

 

184. Поземлен имот 23385.94.84, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. ПОТОКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 9517 кв. м, стар номер 094084 

 

185. Поземлен имот 23385.94.87, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. ПОТОКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 2912 кв. м, стар номер 094087 

 

186. Поземлен имот 23385.94.97, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. ПОТОКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 1241 кв. м, стар номер 094097 

 

187. Поземлен имот 23385.94.110, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. ГАРГИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 2901 кв. м, стар номер 094110 



 

188. Поземлен имот 23385.94.112, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. ПОТОКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 1500 кв. м, стар номер 094112 

 

189. Поземлен имот 23385.94.117, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. ПОТОКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 735 кв. м, стар номер 094117 

 

190. Поземлен имот 23385.94.121, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. ГАРГИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 4954 кв. м, стар номер 094121 

 

191. Поземлен имот 23385.96.41, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. СЪРТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 4065 кв. м, стар номер 096041 

 

192. Поземлен имот 23385.96.55, област Пловдив, община Първомай, с. Драгойново, 

м. СЪРТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 2086 кв. м, стар номер 096055 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 404 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 26.01.2023 г. по протокол № 42 

 

ОТНОСНО: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд на 

с.Крушево, общ.Първомай, които могат да се отдават под наем за една година, без търг 

или конкурс. 

 

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

администрация, чл.24а, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

и чл.30, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общинският съвет на община Първомай: 

 

                                                     Р Е Ш И : 

І. Определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд на Община 

Първомай за землище с.Крушево, които могат да се отдават под наем за една година 

(считано от 1 октомври на текущата година до 1 октомври на следващата година), без 

търг или конкурс, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение. 

II. Възлага на Кмета на Община Първомай да сключва договори за наем за имотите, 

описани в Приложение № 1, без търг или конкурс за срок от една година. 

 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл.24а, ал.7 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, чл.30, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с използване на земите от 

ОПФ за земеделски дейности и изпълнение на бюджета на общината.  

 

 

 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали:  20 

Гласували:       За – 20 

    Против – няма 

               Въздържали се – няма 

 

                     ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



Приложение № 1  към  

Решение № 404/26.01.2023 год. 

на ОбС гр.Първомай 

 

 

 

 

 

МАЛОМЕРНИ ИМОТИ ОТ  ОПФ НА ОБЩ.ПЪРВОМАЙ,ОБЛ.ПЛОВДИВ 

 

ЗЕМЛИЩЕ С.КРУШЕВО 

 

 

1. Поземлен имот 40155.1.253, област Пловдив, община Първомай, с. Крушево, м. 

ЛОЗЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП 

Нива, площ 4096 кв. м, стар номер 001253, 

 

2. Поземлен имот 40155.4.107, област Пловдив, община Първомай, с. Крушево, м. 

ЯМАТА/ЯАЗМАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 5, НТП Нива, площ 5652 кв. м, стар номер 004107, 

 

3. Поземлен имот 40155.4.130, област Пловдив, община Първомай, с. Крушево, м. 

ЯМАТА/ЯАЗМАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 6, НТП Нива, площ 9590 кв. м, стар номер 004130, 

 

4. Поземлен имот 40155.8.91, област Пловдив, община Първомай, с. Крушево, м. 

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

Нива, площ 1484 кв. м, стар номер 008091, 

 

5. Поземлен имот 40155.9.61, област Пловдив, община Първомай, с. Крушево, м. 

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

Нива, площ 3854 кв. м, стар номер 009061, 

 

6. Поземлен имот 40155.9.100, област Пловдив, община Първомай, с. Крушево, м. 

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

Нива, площ 444 кв. м, стар номер 009100, 

 

7. Поземлен имот 40155.10.154, област Пловдив, община Първомай, с. Крушево, м. 

КАРАПЕТЛИК/КИНЛИКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Нива, площ 8342 кв. м, стар номер 010154, 

 

8. Поземлен имот 40155.10.175, област Пловдив, община Първомай, с. Крушево, м. 

КАРАПЕТЛИК/КИНЛИКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 5, НТП Нива, площ 2796 кв. м, стар номер 010175, 

 

9. Поземлен имот 40155.10.179, област Пловдив, община Първомай, с. Крушево, м. 

КАРАПЕТЛИК/КИНЛИКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Нива, площ 9868 кв. м, стар номер 010179, 

 



10. Поземлен имот 40155.10.225, област Пловдив, община Първомай, с. Крушево, м. 

КАРАПЕТЛИК/КИНЛИКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 5, НТП Нива, площ 8434 кв. м, стар номер 010225, 

 

11. Поземлен имот 40155.8.36, област Пловдив, община Първомай, с. Крушево, м. 

ДРУГИ МЕСНОСТИ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Изоставена нива, площ 118 кв. м, стар номер 008036, 

 

12. Поземлен имот 40155.8.38, област Пловдив, община Първомай, с. Крушево, м. 

ДРУГИ МЕСНОСТИ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Изоставена нива, площ 365 кв. м, стар номер 008038, 

 

13. Поземлен имот 40155.8.46, област Пловдив, община Първомай, с. Крушево, м. 

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

Изоставена нива, площ 2319 кв. м, стар номер 008046, 

 

14. Поземлен имот 40155.8.59, област Пловдив, община Първомай, с. Крушево, м. 

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

Изоставена нива, площ 514 кв. м, стар номер 008059, 

 

15. Поземлен имот 40155.2.47, област Пловдив, община Първомай, с. Крушево, м. 

МЕРЕМ БАИР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, 

НТП Деградирала орна земя, площ 83 кв. м, стар номер 002047, 

 

16. Поземлен имот 40155.2.54, област Пловдив, община Първомай, с. Крушево, м. 

МЕРЕМ БАИР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, 

НТП Деградирала орна земя, площ 744 кв. м, стар номер 002054, 

 

17. Поземлен имот 40155.2.64, област Пловдив, община Първомай, с. Крушево, м. 

МЕРЕМ БАИР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, 

НТП Деградирала орна земя, площ 216 кв. м, стар номер 002064. 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 405 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 26.01.2023 г. по протокол № 42 

 

ОТНОСНО: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд на 

с.Православен общ.Първомай, които могат да се отдават под наем за една година, без 

търг или конкурс. 

 

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

администрация, чл.24а, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

и чл.30, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общинският съвет на община Първомай: 

 

                                                     Р Е Ш И : 

І. Определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд на Община 

Първомай за землище с.Православен, които могат да се отдават под наем за една 

година (считано от 1 октомври на текущата година до 1 октомври на следващата 

година), без търг или конкурс, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото 

решение. 

II. Възлага на Кмета на Община Първомай да сключва договори за наем за имотите, 

описани в Приложение № 1, без търг или конкурс за срок от една година. 

 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл.24а, ал.7 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, чл.30, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с използване на земите от 

ОПФ за земеделски дейности и изпълнение на бюджета на общината.  

 

 

 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали:  20 

Гласували:       За – 20 

    Против – няма 

               Въздържали се – няма 

 

                     ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



Приложение № 1  към  

Решение № 405/26.01.2023 год. 

на ОбС гр.Първомай 

 

 

 

 

МАЛОМЕРНИ ИМОТИ ОТ  ОПФ НА ОБЩ.ПЪРВОМАЙ,ОБЛ.ПЛОВДИВ 

 

ЗЕМЛИЩЕ С.ПРАВОСЛАВЕН 

 

 

1. Поземлен имот 58089.15.12, област Пловдив, община Първомай, с. Православен, м. 

РЕАЛ.ГРАНИЦИ-18Ж АЛ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Нива, площ 2628 кв. м, стар номер 015012, 

 

2. Поземлен имот 58089.16.14, област Пловдив, община Първомай, с. Православен, м. 

РЕАЛ.ГРАНИЦИ-18Ж АЛ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 3, НТП Нива, площ 1664 кв. м, стар номер 016014, 

 

3. Поземлен имот 58089.17.3, област Пловдив, община Първомай, с. Православен, м. 

РЕАЛ.ГРАНИЦИ-18Ж АЛ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 3, НТП Нива, площ 1096 кв. м, стар номер 017003, 

 

4. Поземлен имот 58089.17.7, област Пловдив, община Първомай, с. Православен, м. 

РЕАЛ.ГРАНИЦИ-18Ж АЛ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 3, НТП Нива, площ 3956 кв. м, стар номер 017007, 

 

5. Поземлен имот 58089.17.10, област Пловдив, община Първомай, с. Православен, м. 

РЕАЛ.ГРАНИЦИ-18Ж АЛ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 3, НТП Нива, площ 2602 кв. м, стар номер 017010, 

 

6. Поземлен имот 58089.18.3, област Пловдив, община Първомай, с. Православен, м. 

РЕАЛ.ГРАНИЦИ-18Ж АЛ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 3, НТП Нива, площ 1530 кв. м, стар номер 018003, 

 

7. 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, 

 

8. 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, 

 

9. 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, 

 



10. Поземлен имот 58089.36.32, област Пловдив, община Първомай, с. Православен, м. 

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

НТП Нива, площ 2293 кв. м, стар номер 036032, 

 

11.Поземлен имот 58089.37.4, област Пловдив, община Първомай, с. Православен, м. 

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

НТП Нива, площ 2453 кв. м, стар номер 037004, 

 

12.Поземлен имот 58089.40.13, област Пловдив, община Първомай, с. Православен, м. 

ГРОБИЩАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, 

НТП Нива, площ 2599 кв. м, стар номер 040013, 

 

13. Поземлен имот 58089.45.6, област Пловдив, община Първомай, с. Православен, м. 

АДАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП 

Нива, площ 1999 кв. м, стар номер 045006, 

 

14. Поземлен имот 58089.48.63, област Пловдив, община Първомай, с. Православен, м. 

КАБИТЕ КЮТЛЮЦИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 6, НТП Нива, площ 2011 кв. м, стар номер 048063, 

 

15. Поземлен имот 58089.55.21, област Пловдив, община Първомай, с. Православен, м. 

СКЕЛЕТО КАЙРЯЦИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Нива, площ 1861 кв. м, стар номер 055021, 

 

16. Поземлен имот 58089.64.11, област Пловдив, община Първомай, с. Православен, м. 

КОПАНА МОГИЛА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 5, НТП Нива, площ 638 кв. м, стар номер 064011, 

 

17. 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, 

 

18.Поземлен имот 58089.78.11, област Пловдив, община Първомай, с. Православен, м. 

КОМСАЛЕТО ХАЛИЛ Д, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 6, НТП Нива, площ 3001 кв. м, стар номер 078011, 

 

19. 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, 

 

20. Поземлен имот 58089.90.24, област Пловдив, община Първомай, с. Православен, м. 

ГЪЖИЧКИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, 

НТП Нива, площ 124 кв. м, стар номер 090024, 

 

21. 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, 

 



22. Поземлен имот 58089.100.10, област Пловдив, община Първомай, с. Православен, м. 

ГОРНО КЬОКЕРЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

6, НТП Нива, площ 1354 кв. м, стар номер 100010, 

 

23. Поземлен имот 58089.101.5, област Пловдив, община Първомай, с. Православен, м. 

ЙОРДАНОВА КОРИЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Нива, площ 3014 кв. м, стар номер 101005, 

 

24. Поземлен имот 58089.109.28, област Пловдив, община Първомай, с. Православен, м. 

СЛИВКИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, 

НТП Нива, площ 2541 кв. м, стар номер 109028, 

 

 

25. 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, 

 

26. Поземлен имот 58089.113.14, област Пловдив, община Първомай, с. Православен, м. 

ХАДЖ БУНАР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, 

НТП Нива, площ 854 кв. м, стар номер 113014. 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 406 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 26.01.2023 г. по протокол № 42 

 

ОТНОСНО: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд на 

с.Татарево, общ.Първомай, които могат да се отдават под наем за една година, без 

търг или конкурс. 

 

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

администрация, чл.24а, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

и чл.30, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общинският съвет на община Първомай: 

 

                                                     Р Е Ш И : 

І. Определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд на Община 

Първомай за землище с.Татарево, които могат да се отдават под наем за една година 

(считано от 1 октомври на текущата година до 1 октомври на следващата година), без 

търг или конкурс, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение. 

II. Възлага на Кмета на Община Първомай да сключва договори за наем за имотите, 

описани в Приложение № 1, без търг или конкурс за срок от една година. 

 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл.24а, ал.7 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, чл.30, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с използване на земите от 

ОПФ за земеделски дейности и изпълнение на бюджета на общината.  

 

 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали:  20 

Гласували:       За – 20 

    Против – няма 

               Въздържали се – няма 

 

                     ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



Приложение № 1  към  

Решение № 406/26.01.2023 год. 

на ОбС гр.Първомай 
 

 

 

 

МАЛОМЕРНИ ИМОТИ ОТ  ОПФ НА ОБЩ.ПЪРВОМАЙ,ОБЛ.ПЛОВДИВ 

 

ЗЕМЛИЩЕ С.ТАТАРЕВО 

 

 

1. 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 

 

2. 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 

 

3. 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 

 

4. 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 

 

5. 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 

 

6. 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 

 

7. 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 

 

8. 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 

 

9. Поземлен имот 72093.49.83, област Пловдив, община Първомай, с. Татарево, м. 

ГОР.ГЕРЕН КАПАКЛИЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия 

Земеделска, категория 4, НТП Нива, площ 8685 кв. м, стар номер 049083 

 

10. 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 

 

11. 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 



 

12. 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 

 

13. 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 

 

14. 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 

 

15. 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 

 

16. 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 

 

17. Поземлен имот 72093.26.52, област Пловдив, община Първомай, с. Татарево, м. 

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

категория 5, НТП Изоставена нива, площ 2114 кв. м, стар номер 026052 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 407 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 26.01.2023 г. по протокол № 42 

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект на ПУП-Парцеларен план за нова подземна 

кабелна линия 110kV от подстанция „Борисовград” в УПИ ІХ-Подстанция, кв.165 по 

плана на гр.Първомай, до п/ст "ФвЕЦ Грийнс", в ПИ №59080.42.529 по КККР на 

гр.Първомай, представляващ част от Комплексен проект по чл.150 от ЗУТ, за строеж: 

"Електропровод 110kV от п/ст "ФвЕЦ Грийнс" до п/ст "Борисовград"". 

   На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.150, чл. 129, ал.1 и чл.193, ал.4 от 

ЗУТ, Общинският съвет на община Първомай  

                                                     Р Е Ш И : 

1. Одобрява проект ПУП-Парцеларен план за нова подземна кабелна линия 110kV от 

подстанция „Борисовград” – УПИ ІХ-Подстанция, кв.165 по плана на гр.Първомай, до п/ст 

"ФвЕЦ Грийнс", в ПИ №59080.42.529 по КККР на гр.Първомай, представляващ част от 

Комплексен проект по чл.150 от ЗУТ, за строеж: "Електропровод 110kV от п/ст "ФвЕЦ 

Грийнс" до п/ст "Борисовград", за реализиране на "Фотоволтаична електрическа централа 

"ФЕЦ ГРИЙНС", с инсталирана мощност 30MW". 

2. Дава предварително съгласие за преминаване на отклонения от общите мрежи на 

техническата инфраструктура, във връзка с чл.193, ал.4 от ЗУТ, за подземна кабелна линия 

110kV, за присъединяване на "ФвЕЦ Грийнс", в ПИ №59080.42.529, през имоти 

№59080.49.324,  №59080.49.397 и ПИ №559080.49.281, собственост на Община Първомай, 

по КККР на гр.Първомай, във връзка с учредяване право на прокарване, ведно със сервитут 

за новото кабелно трасе. 

 

Мотиви: Настоящото решение се приема във връзка изграждане на "Фотоволтаична 

електрическа централа "ФЕЦ ГРИЙНС", с инсталирана мощност 30MW". 

 

 

 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали:  20 

Гласували:       За – 19 

    Против – няма 

               Въздържали се – няма 

                          Неучастващи в гласуването – 1 

 

                     ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 408 

 

на Общинския съвет на община Първомай, прието на 26.01.2023 г. по протокол № 42 

 

ОТНОСНО: Отпускане на финансова помощ на граждани от общинския бюджет. 

 

на членовете на комисията 

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

администрация, Общинският съвет на община Първомай  

 

                                                     Р Е Ш И : 

Отпуска еднократна финансова помощ на: 

 

 

1. Гергана ……….…… Сталева, родена на ……….….. г., от гр. 

……………….., в размер на 2000 лева, в качеството ѝ на родител на И. М. М., 

роден на …………, от гр. …………………... 

 

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на 

приетото от Общинския съвет решение. 

 

 

 

Общ брой общински съветници – 21 

Присъствали:  20 

Гласували:       За – 20 

    Против – няма 

               Въздържали се – няма 

 

 

                     ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 


