
РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА ОС 
 

N 

по 

ред 

Номер 

на акта 

Дата на 

съставяне 

Вид 

собственост 
Адрес и Кадастър Вид и описание на имота 

1 2 3 4 5 6 

1 1  2006-01-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, с.Виница , ЦДГ 

“Първи юни”, кв.30, УПИ “Градина” по плана на с.Виница, 

одобрен със заповед №770/30.12.1963 год. 

 Застроен поземлен имот с пл.№400 (четиристотин) с площ 1 960 

(хиляда деветстотин и шестдесет) кв.м., включен в УПИ “Градина” в 

кв.30 (тридесет) по плана на с.Виница. Едноетажна масивна сграда 

със ЗП-290 (двеста и деветдесет) кв.м., включваща помещения: 

фоайе, директорска стая, склад, две занимални и две спални 

помещения, кухня с предверие, санитарен възел и входно антре за 

персонала. Изба с площ от 96 (деветдесет и шест) кв.м.. Година на 

строеж 1929 год.. 

2 2  2006-01-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Бяла 

река с ЕКАТТЕ 07675, местността “Илишиците”, имот с 

№000271 по картата на възстановената собственост. 

 Поземлен имот с площ от 20,228 дка (двадесет декара и двеста 

двадесет и осем квадратни метра), начин на трайно ползване: 

Гробище, съставляващ имот №000271 (нула, нула, нула, две, седем, 

едно) по картата на възстановената собственост за землището на 

с.Бяла река. 

3 2  2014-09-09 

ПУБЛИЧНА 

ОС Акт за 

поправка 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. 

Драгойново с ЕКАТТЕ 23385, местност "Църквица", имот с 

номер 080004 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Драгойново. 

 Поземлен имот с площ от 55,025 дка. (петдесет и пет декара, 

двадесет и пет квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ С ХРАСТИ категория на земята при неполивни условия: 

Девета, съставляващ имот с номер 080004 (нула, осем, нула, нула, 

нула, четири) в местността "ЦЪРКВИЦА" по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Драгойново, област 

Пловдив. 

4 2  2004-05-13 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 Землището на гр.Първомай, вкоритото на река Марица, в 

местността "Адата Марица"   
   

5 3  2006-01-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Виница с ЕКАТТЕ 11123, местността “Дараклъка”, имот с 

№005104 по картата на възстановената собственост. 

 Поземлен имот с площ от 8,568 дка (осем декара петстотин 

шестдесет и осем квадратни метра), начин на трайно ползване: 

Гробище, съставляващ парцел 104 (сто и четири) от масив 5 (пет) по 

картата на възстановената собственост за землището на с.Виница. 

6 3  2016-12-02 

ПУБЛИЧНА 

ОС Акт за 

поправка 

 Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, кв. 

Любеново, кв.39, УПИ СПТУ по плана на кв. Любеново 

одобрен със заповед №318/1933 год., ул."Братя Миладинови - 

север" №53А 

 Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 51 600 кв.м. 

(петдесет и една хиляди и шестстотин квадратни метра), 

представляващ УПИ СПТУ в кв. 39 (тридесет и девет) по плана на 

кв. Любеново, гр. Първомай ведно с: 1. Триетажна масивна сграда -

УЧЕБЕН КОРПУС със ЗП- 2 560 кв.м.(две хиляди петстотин и 

шестдесет кв.м.), година на строеж 1974 год.. 2. Двуетажна масивна 

сграда - УЧЕБЕН КОРПУС със ЗП- 1 806 кв.м., година на строеж 

1972 год.. 3. Масивна едноетажна сграда -УЧЕБЕН КОРПУС със ЗП 

– 720 кв.м . (седемстотин и двадесет кв.м.), година на строеж 1972 

год.; 4. Масивна едноетажна сграда - СКЛАДОВЕ, ГАРАЖИ със ЗП 

– 806 кв.м. (осемстотин и шест кв.м.), година на строеж 1972 год.; 



5.Масивна едноетажна сграда - РАБОТИЛНИЦА, ГАРАЖИ със ЗП – 

552 кв.м. (петстотин петдесет и два кв.м.), година на строеж 1972 

год.; Продължава в раздел 11 „ЗАБЕЛЕЖКИ” 

7 3  2004-05-13 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 с.Караджалово, парцел І-спортен терен в кв 3а по плана на 

селото   
   

8 4  2006-01-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Буково с ЕКАТТЕ 56335, местността “Юрта”, имот с №044072 

по картата на възстановената собственост. 

 Поземлен имот с площ от 9,497 дка (девет декара четиристотин 

деветдесет и седем квадратни метра), начин на трайно ползване: 

Гробище, съставляващ парцел 72 (седемдесет и две) от масив 44 

(четиридесет и четири) в местността “Юрта” по картата на 

възстановената собственост за землището на с.Буково. Масивна 

едноетажна сграда ( за тъжни ритуали) със ЗП – 25 (двадесет и пет) 

кв.м., построена 1995 год.. 

9 4  2019-11-07 

ПУБЛИЧНА 

ОС Акт за 

поправка 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище с. Татарево с 

ЕКАТТЕ 72093, местност "Чуката”, имот с №062023 по картата 

на възстановената собственост за землището на с. Татарево. 

 Поземлен имот с площ от 8.932 дка. (осем декара точка деветстотин 

тридесет и два квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПРЕДПАЗНА ДИГА (язовир Татарево -5 "Еленката"), съставляващ 

имот с №062023 (нура; шест; две; нула; две; три) категория на земята 

при неполивни условия: Шеста в местността "ЧУКАТА" по картата 

на възстановената собственост за землището на с. Татарево. 

10 5  2006-01-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Татарево с ЕКАТТЕ 72093, местността “До гробищата”, имот с 

№435021 по картата на възстановената собственост 

 Поземлен имот с площ от 13,927 дка (тринадесет декара деветстотин 

двадесет и седем квадратни метра), начин на трайно ползване: 

Гробище, съставляващ парцел 21 (двадесет и едно) от масив 435 

(четиристотин тридесет и пет) по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Татарево. . 

11 6  2006-01-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Караджалово с ЕКАТТЕ 36230, местността “Гробищата”, имот 

с №000139 по картата на възстановената собственост. 

 Поземлен имот с площ от 33,973 дка (тридесет и три декара 

деветстотин седемдесет и три квадратни метра), начин на трайно 

ползване: Гробище, съставляващ имот №000139 (нула, нула, нула, 

едно, три, девет) по картата на възстановената собственост за 

землището с.Караджалово. Масивна едноетажна сграда за тъжни 

ритуали със ЗП – 24 (двадесет и четири) кв.м., построена 1968 год.. 

12 7  2006-01-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Поройна с ЕКАТТЕ 57806, имот с №000051 по картата на 

възстановената собственост. 

 Поземлен имот с площ от 2,704 дка (два декара седемстотин и 

четири квадратни метра), начин на трайно ползване: Гробище, 

съставляващ имот №000051 (нула, нула, нула, нула, пет, едно) по 

картата на възстановената собственост за землището на с. Поройна. 

13 8  2006-01-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Драгойново с ЕКАТТЕ 23385, местността “Б.келемя др.чука” 

имот с №092002 по картата на възстановената собственост. 

 Поземлен имот с площ от 11,563 дка (единадесет декара петстотин 

шестдесет и три квадратни метра), начин на трайно ползване: 

Гробище, съставляващ парцел 2 (втори) от масив 92 (деветдесет и 

две) в местността “Б.келемя др.чука” по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Драгойново. Масивна едноетажна 

сграда за тъжни ритуали със ЗП – 25 (двадесет и пет) кв.м., 

построена 1970 год.. 

14 9  2006-01-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Добри 

дол с ЕКАТТЕ 21440, местността “28 Хармански ниви”, имот с 

№048022 по картата на възстановената собственост. 

 Поземлен имот с площ от 2,411 дка (два декара четиристотин и 

единадесет квадратни метра), начин на трайно ползване: Гробище, 

съставляващ парцел 22 (двадесет и две) от масив 48(четиридесет и 



осем) по картата на възстановената собственост за землището на 

с.Добри дол. 

15 10  2006-01-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Православен с ЕКАТТЕ 58089, имот с №000465 по картата на 

възстановената собственост. 

 Поземлен имот с площ от 17,630 дка (седемнадесет декара шестотин 

и тридесет квадратни метра), начин на трайно ползване: Гробище, 

съставляващ имот №000465 (нула, нула, нула, четири, шест, пет) по 

картата на възстановената собственост за землището на 

с.Православен. Масивна едноетажна сграда (склад) със ЗП – 

30(тридесет) кв.м., построена 1980 год. 

16 11  2006-01-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Градина с ЕКАТТЕ 17484, местността “Юрена”, имот с 

№004158 по картата на възстановената собственост. 

 Поземлен имот с площ от 20,875 дка (двадесет декара осемстотин 

седемдесет и пет квадратни метра), начин на трайно ползване: 

Гробище, съставляващ парцел 158 (сто петдесет и осем) от масив 4 

(четвърти) по картата на възстановената собственост за землището 

на с.Градина. Масивна едноетажна сграда (стая за пазач) със ЗП – 12 

(дванадесет) кв.м., построена 1977 год.. 

17 11  2004-05-15 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 гр.Първомай, парц.ІV-озеленяване от кв.167      

18 12  2006-01-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Дълбок извор с ЕКАТТЕ 24493, имот с №000374 по картата на 

възстановената собственост. 

 Поземлен имот с площ от 6,228 дка (шест декара двеста двадесет и 

осем квадратни метра), начин на трайно ползване: Гробище, 

съставляващ имот №000374 (нула, нула, нула, три, седем, четири) по 

картата на възстановената собственост за землището на с.Дълбок 

извор. 

19 12  2004-05-15 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 гр.Първомай, парцел V-озеленяване от кв.167      

20 13  2006-01-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Езерово с ЕКАТТЕ 27139, имот с №000556 по картата на 

възстановената собственост. 

 Поземлен имот с площ от 12,333 дка (дванадесет декара триста 

тридесет и три квадратни метра), начин на трайно ползване: 

Гробище, съставляващ имот №000556 (нула, нула, нула, пет, пет, 

шест) по картата на възстановената собственост за землището 

с.Езерово. Масивна едноетажна сграда (склад) със ЗП – 16 

(шестнадесет) кв.м., построена 1970 год.. 

21 13  2004-05-15 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 гр.Първомай, парцел VІ-озеленяване от 167      

22 14  2006-01-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на – Дебър 

с ЕКАТТЕ 99101, местността “Землище кв.Дебър”, имот с 

№000332 по картата на възстановената собственост. 

 Поземлен имот с площ от 30,218 дка (тридесет декара двеста и 

осемнадесет квадратни метра), начин на трайно ползване: Гробище, 

съставляващ имот №000332 (нула, нула, нула, три, три две) по 

картата на възстановената собственост за землището на –Дебър. 

Полумасивна едноетажна сграда (склад) със ЗП - 20 кв.м., построена 

1970 год. 

23 15  2006-01-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Буково с ЕКАТТЕ 56335, местността “Орташки чаир”, имот с 

№055080 по картата на възстановената собственост. 

 Поземлен имот с площ от 5,991 дка (пет декара деветстотин 

деветдесет и един квадратни метра), начин на трайно ползване: 

Гробище, съставляващ парцел 80 (осемдесет) от масив 55(петдесет и 



пет) в местността “Орташки чаир” по картата на възстановената 

собственост за землището на с.Буково. 

24 16  2006-01-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Крушево с ЕКАТТЕ 40155, местността “Други местностти”, 

имот с №008006 по картата на възстановената собственост. 

 Поземлен имот с площ от 7,228 дка (седем декара двеста двадесет и 

осем квадратни метра), начин на трайно ползване: Гробище, 

съставляващ парцел 6 (шест) от масив 8 (осем) в местността “Други 

местности” по картата на възстановената собственост за землището 

на с.Крушево. Масивна едноетажна сграда ( за тъжни ритуали) със 

ЗП – 66 (шестдесет и шест) кв.м., построена 1998 год.. 

25 17  2006-01-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Искра 

с ЕКАТТЕ 32826, имот с №000850 по картата на 

възстановената собственост. 

 Поземлен имот с площ от 34,261 дка (тридесет и четири декара 

двеста шестдесет и един квадратни метра), начин на трайно 

ползване: Гробище, съставляващ имот с №000850 (нула, нула,нула, 

осем, пет, нула) по картата на възстановената собственост за 

землището на с.Искра. Масивна едноетажна сграда “Дом на 

покойника” със ЗП – 60 (шестдесет) кв.м., построена 1976 год.. 

26 18  2006-01-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на 

кв.Любеново на гр.Първомай с ЕКАТТЕ 99102, имот с 

№000097 по картата на възстановената собственост. 

 Поземлен имот с площ от 12,819 дка (дванадесет декара осемстотин 

и деветнадесет квадратни метра), начин на трайно ползване: 

Гробище, съставляващ имот №000097 (нула, нула, нула, нула, девет, 

седем) по картата на възстановената собственост за землището на - 

Любеново. Масивна едноетажна сграда (склад) със ЗП – 18 

(осемнадесет) кв.м., построена 1982 год.. 

27 19  2006-01-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Воден 

с ЕКАТТЕ 11627, местността “Кара солук”, имот с №999262 по 

картата на възстановената собственост. 

 Поземлен имот с площ от 8,532 дка (осем декара петстотин тридесет 

и два квадратни метра), начин на трайно ползване: Гробище, 

съставляващ парцел 262 (двеста шестдесет и две) от масив 999 

(деветстотин деветдесет и девет) в местността “Кара солук” по 

картата на възстановената собственост за землището на с.Воден. 

28 20  2006-01-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Брягово с ЕКАТТЕ 06745, местността “Старата кория”, имот с 

№161003 по картата на възстановената собственост. 

 Поземлен имот с площ от 25,847 дка (двадесет и пет декара 

осемстотин четиридесет и седем квадратни метра), начин на трайно 

ползване: Гробище, съставляващ парцел 3 (три) от масив 161 (сто 

шестдесет и едно) по картата на възстановената собственост за 

землището на с.Брягово. Масивна едноетажна сграда (за тъжни 

ритуали и склад) със ЗП - 20 ( двадесет ) кв.м., построена 1980 год.. 

29 21  2006-01-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на 

с.Дълбок извор с ЕКАТТЕ 24493, местност “Домуз дере” имот 

с №083091 по картата на възстановената собственост. 

 Поземлен имот с площ от 0,500 дка (нула декара петстотин 

квадратни метра), начин на трайно ползване: Гробище, съставляващ 

парцел 91 (деветдесет и едно) от масив 83 (осемдесет и три) в 

местността “Домуз дере” по картата на възстановената собственост 

за землището с.Дълбок извор. Масивна едноетажна сграда (фаза груб 

строеж) със ЗП – 128 (сто двадесет и осем) кв.м., построена 1986 

год.. 

30 22  2006-01-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на 

с.Градина с ЕКАТТЕ 17484, местност “Юрта под село” имот с 

№007022 по картата на възстановената собственост. 

 Поземлен имот с площ от 28,983 дка (двадесет и осем декара 

деветстотин осемдесет и три квадратни метра), начин на трайно 

ползване: Лека атлетика футбол, категория на земята при неполивни 

условия: Четвърта съставляващ парцел 22 (двадесет и две) от масив 7 

(седем) в местността “Юрта под село” по картата на възстановената 

собственост за землището с.Градина. Масивна едноетажна сграда 



(съблекални и баня) със ЗП – 69 (шестдесет и девет) кв.м., построена 

1970 год.. 

31 23  2006-01-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, с.Искра, кв.14, УПИ І- 

спортен терен по плана на с.Искра, одобрен със заповед 

№308/12.05.1971 год. 

 Част от урегулиран поземлен имот с площ около 3 430 (три хиляди 

четиристотин и тридесет) кв.м., включена в УПИ І – спортен терен 

(едно римско – спортен терен) в кв.14 (четиринадесет) по плана на с. 

Искра. Едноетажна масивна сграда със ЗП-114 (сто и четиринадесет) 

кв.м., включваща помещения: две стаи за треньори, две съблекални, 

две бани, две тоалетни и два склада. Година на строеж 1976 год.. 

32 24  2006-01-18 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на 

кв.Дебър, местност “Землище кв.Дебър”, “Улука”, “Дякова 

вод., скелята”, “Босова воденица” и “Чилтика” 

 УЧАСТЪК “МАЛКАТА КОРИЯ –ЮГ” ОТ НАХОДИЩЕ 

“МАЛКАТА КОРИЯ” Вид на полезното изкопаемо – речна баластра 

Площ на находището 208 260 (двеста и осем хиляди двеста и 

шестдесет) кв.м. (208,26 дка) Утвърдени запаси по ПРОТОКОЛ НБ 

№34 от 06.07.2005 год. на СЕК при МОСВ: Продължава в раздел 

“13” 

33 25  2006-01-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на 

кв.Дебър с ЕКАТТЕ 99101, местността “Землище кв.Дебър” 

Участък “Малката кория – север” 

 УЧАСТЪК “МАЛКАТА КОРИЯ–СЕВЕР” ОТ НАХОДИЩЕ 

“МАЛКАТА КОРИЯ” Вид на полезното изкопаемо – речна баластра 

Площ на находището 91460 (деветдесет и една хиляди четиристотин 

и шестдесет ) кв.м. (91,460 дка) Утвърдени запаси по ПРОТОКОЛ 

НБ №34 от 06.07.2005 год. на СЕК при МОСВ Категория запаси 

Количество – хил.куб.м. и ресурси Вероятни (122) 107,7 (сто и седем 

цяло и седем) Предварително установени ресурси (332) 311,0 (триста 

и единадесет ) 

34 26  2006-02-14 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, с.Татарево, кв.17, 

УПИ І – Детска градина, ПИ №136 и ПИ №137 по плана на с. 

Татарево, одобрен със заповед №329/30.12.1980 год. 

 Застроен урегулиран поземлен имот с площ 16050 (шестнадесет 

хиляди и петдесет) кв.м., съставляващ УПИ І - Детска градина ( едно 

римско) в кв.17 (седемнадесет) по плана на с.Татарево. Едноетажна 

масивна сграда със ЗП-440 (четиристотин и четиридесет) кв.м., 

включваща помещения: коридор, директорска стая, учителска стая, 

занималня, спалня, физкултурен салон, кухня и тоалетна. Изба с 

площ от 200 (двеста) кв.м.. Година на строеж 1935 год.. 

35 27  2006-03-02 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на 

с.Брягово с ЕКАТТЕ 06745, местност “Звиица”, имот с 

№188002 по картата на възстановената собственост 

 Поземлен имот с площ от 2,944 дка. (два декара деветстотин 

четиридесет и четири квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

Санаториум, съставляващ парцел 2 (втори) от масив 188 (сто 

осемдесет и осем) в местността “Звиица” по картата на 

възстановената собственост за землището на Брягово. Хижа 

“Брягово”, представляваща триетажна масивна сграда със ЗП – 209 

(двеста и девет) кв.м., построена1975 год.. Масивен навес със ЗП – 

57 (петдесет и седем) кв.м., построен 1980 год.. 

36 28  2006-03-15 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с.Бяла 

река с ЕКАТТЕ 07675, местност “Реал. граници-18ж ал”, имот с 

№082048 по картата на възстановената собственост. 

 Поземлен имот с площ от 1,292 дка. (един декар двеста деветдесет и 

два квадратни метра) с начин на трайно ползване: Водостоп. съор., 

категория на земята при неполивни условия: Шеста, съставляващ 

парцел 48 (четиридесет и осем) от масив 82 (осемдесет и две) в 

местността “Реал. граници-18ж ал” по картата на възстановената 

собственост за землището на с.Бяла река. Имотът е образуван от 

имот № 082031(нула, осем, две, нула,три, едно) и №082009 

(нула,осем, две, нула, нула, девет) 



37 29  2006-04-21 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, с.Поройна, кв.1, УПИ 

ХХV - кметство, пощенски клон, клуб на общин. орган. КПП 

по плана на с.Поройна, одобрен със заповед №РД-15-245/1988 

г. 

 Урегулиран поземлен имот с площ 1 200 кв.м. (хиляда и двеста 

квадратни метра), съставляващ УПИ ХХV - кметство, пощенски 

клон, клуб на общин. орган. (двадесет и пет римско- кметство, 

пощенски клон, клуб на общин. орган. )в кв.1 (едно) по плана на 

с.Поройна. Двуетажна масивна сграда със ЗП-145 кв.м. (сто 

четиридесет и пет квадратни метра), построена 1966 год. 

38 29  2004-05-20 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  с.Караджалово, парц. ІІ-парк в кв.26 и кв.27      

39 30  2006-04-27 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, с.Виница, кв.14, УПИ 

Х - СНС, ТПК и поща, ПИ пл.№369 по плана на с.Виница, 

одобрен със заповед №770/1963 год. 

 Целия втори етаж със ЗП-181 кв.м. (сто осемдесет и един квадратни 

метра) в едно със 181/362 ид.части (сто осемдесет и една от триста 

шестдесет и две идеални части) от общите части на двуетажна 

масивна сграда със ЗП-181 кв.м.(сто и осемдесет и един квадратни 

метра), построена 1979 година. 

40 31  2006-04-27 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, с.Православен, кв.28, 

УПИ І - детска градина и кметство, ПИ пл.№119 по плана на 

с.Православен, одобрен със заповед №171/1986 год. 

 Самостоятелно обособена част със ЗП-98 кв.м. (деветдесет и осем 

квадратни метра), включваща четири стаи и салон в едно със 98/150 

ид. части (деветдесет и осем от сто и петдесет идеални части) от 

общите части на едноетажна масивна сграда със ЗП-150 кв.м. (сто и 

петдесет квадратни метра), построена 1918 година. Масивна 

тоалетна със ЗП - 20 кв.м. (двадесет квадратни метра), построена 

1929 год.. 

41 32  2006-04-27 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, с.Татарево, кв.50, 

УПИ ІІ-ритуална зала СНС битов комбинат, ПИ пл.№369 по 

плана на с.Татарево, одобрен със заповед №329/1980 год. 

 Целия втори етаж със ЗП-198 кв.м. (сто деветдесет и осем квадратни 

метра) със 224/540 ид.части (двеста двадесет и четири от петстотин и 

четиридесет идеални части) от общите части на двуетажна масивна 

сграда със ЗП-180 кв.м. (сто и осемдесет квадратни метра) и част от 

мазе с баня и тоалетна със СП - 26 кв.м. (двадесет и шест квадратни 

метра). Сградата е построена 1980 година. 

42 33  2006-04-27 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, 

кв.Дебър, кв.30, УПИ І - градина, по плана на кв.Дебър, 

одобрен със заповед №626/1965 год. 

 Урегулиран поземлен имот с площ от 650 кв.м. (шестотин и 

петдесет квадратни метра), съставляващ УПИ І - градина (едно 

римско - градина) в кв.30 (тридесет) по плана на кв.Дебър на 

гр.Първомай. 

43 34  2006-05-22 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, 

кв.Дебър, кв.30, УПИ ІV - градина, по плана на кв.Дебър, 

одобрен със заповед №626/1965 год. 

 Урегулиран поземлен имот с площ от 500 кв.м. (петстотин 

квадратни метра), съставляващ УПИ ІV - градина (четири римско - 

градина) в кв.30 ( тридесет) по плана на кв.Дебър на гр.Първомай. 

44 35  2006-05-31 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на - Дебър 

с ЕКАТТЕ 99599, местност “Землище кв.Дебър” имот с 

№001585 по картата на възстановената собственост за 

землището на кв.Дебър 

 Помпена станция за напояване - Масивна едноетажна сграда със ЗП 

– 60 (шестдесет) кв.м., включваща помещение за помпите и 

захранващ трафопост, построена 1971 год. и едноетажна масивна 

сграда със ЗП – 28 (двадесет и осем) кв.м., включваща стая за 

помпиера, построена 1971 год.. 

45 36  2006-05-31 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на 

с.Татарево с ЕКАТТЕ 72093, местност “Долен герен” имот с 

№053043 по картата на възстановената собственост за 

землището на с.Татарево 

 Поземлен имот с площ от 0,375 дка (нула декара триста седемдесет 

и пет квадратни метра), начин на трайно ползване: Водостопанско 

съоръжение, съставляващ парцел 43 (четиридесет и три) в масив 53 

(петдесет и три) по картата на възстановената собственост за 

землището на с.Татарево. Помпена станция за напояване - Масивна 



едноетажна сграда със ЗП – 48 (четиридесет и осем) кв.м., 

включваща помещение за помпите, захранващ трафопост и стая за 

помпиера, построена 1966 год.. 

46 37  2006-05-31 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на - Дебър 

с ЕКАТТЕ 99599, местност “Землище кв.Дебър” имот с 

№001581 по картата на възстановената собственост за 

землището на кв.Дебър 

 Поземлен имот с площ от 4,969 дка (четири декара деветстотин 

шестдесет и девет квадратни метра), начин на трайно ползване: 

Водостопанско съоръжение, категория на земята при неполивни 

условия: Шеста (2,773) Пета (0,036) съставляващ парцел 581 

(петстотин осемдесет и едно) в масив 1 (едно) по картата на 

възстановената собственост за землището на кв. Дебър. Помпена 

станция за напояване - Масивна едноетажна сграда със ЗП – 50 кв.м. 

(петдесет квадратни метра), включваща помещение за помпите и 

захранващ трафопост, построена 1970 год. и едноетажна масивна 

сграда със ЗП – 30 кв.м (тридесет квадратни метра), включваща стая 

за помпиера, построена 1970 год.. 

47 38  2006-08-02 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на - Дебър 

с ЕКАТТЕ 99101, местност “Землище кв.Дебър” имот с 

№001403 по картата на възстановената собственост за 

землището на кв.Дебър 

 Помпена станция за напояване - Масивна едноетажна сграда със ЗП 

– 47 кв.м. (четиридесет и седем квадратни метра), включваща: 

помещение за помпите, стая за персонала и захранващ трафопост, 

построена 1966 год.. 

48 39  2006-08-25 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Брягово с ЕКАТТЕ 06745, местност “Кавал кър”, имот с 

№074120 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Брягово 

 Поземлен имот с площ от 0,625 дка. (шестстотин двадесет и пет 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: Нива. Категория на 

земята при неполивни условия: Четвърта, съставляващ парцел 120 

(сто двадесет) от масив 74 (седемдесет и четири) в местността 

"Кавал кър” по картата на възстановената собственост за землището 

на с. Брягово. Имотът е образуван от имот №074074 (нула, седем, 

четири, нула, седем, четири), отчужден за санитарно -охранителна 

зона, пояс І около БПС №2 в землище с.Брягово. 

49 39  2004-05-27 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  кв.Любеново, парц. ІХ - културен дом в кв.26      

50 40  2006-08-25 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Брягово с ЕКАТТЕ 06745, местност “Кавал кър”, имот с 

№074122 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Брягово 

 Поземлен имот с площ от 0,140 дка. (сто и четиридесет квадратни 

метра) с начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при 

неполивни условия: Четвърта, съставляващ парцел 122 (сто двадесет 

и две) от масив 74 (седемдесет и четири) местността "Кавал кър” по 

картата на възстановената собственост за землището на с. Брягово. 

Имотът е образуван от имот №074118 (нула, седем, четири, едно, 

едно, осем), отчужден за санитарно -охранителна зона, пояс І около 

БПС №2 в землище с.Брягово. 

51 40  2004-06-03 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  кв.Любеново, УПИ І - за училище кв.21      

52 41  2006-08-25 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Брягово с ЕКАТТЕ 06745, местност “Кавал кър”, имот с 

№069091 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Брягово 

 Поземлен имот с площ от 0,585 дка. (петстотин осемдесет и пет 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: Нива. Категория на 

земята при неполивни условия: Четвърта, съставляващ парцел 91 

(деветдесет и едно) от масив 69 (шестдесет и девет) в местността 

"Кавал кър” по картата на възстановената собственост за землището 



на с. Брягово. Имотът е образуван от имот №069050 (нула, шест, 

девет, нула, пет, нула), отчужден за санитарно - охранителна зона, 

пояс І около БПС №3 от обект "Водоснабдяване с.Брягово". 

53 41  2004-06-03 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  кв.Любеново, парц. І-за общ.дом в кв.20      

54 42  2007-06-12 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Смолян, община Смолян, село Кутела, кв.10, УПИ І - 

Пионерски лагер по плана на село Кутела, одобрен със заповед 

№1963/03.10.1990 год. и заповед №99/02.08.1993 г.. 

 Част от ученическа почивна база, представляваща: Дворно място с 

площ от 7 390 кв.м. (седем хиляди триста и деветдесет квадратни 

метра), съставляващо УПИ І - Пионерски лагер (едно римско - 

Пионерски лагер) с изключение на ПИ пл.№487 и ПИ пл.№488 в 

кв.10 (десет) по плана на с.Кутела, област Смолян заедно с 

построените в него; - Барака №1, 1ПМЖ със ЗП-266 кв.м. (двеста 

шестдесет и шест квадратни метра), включваща помещения: 

коридор, медицински пункт и 10 (десет) броя спални помещения, 

построена 1962 г.; - Барака №2, 1ПМЖ със ЗП - 266 кв.м. (двеста 

шестдесет и шест кв.м.) метра), включваща помещения: коридор, и 

10 (десет) броя спални помещения, ; построена 1962 год.; - Топла 

връзка, ПМЖ със ЗП-64 кв. м. (шестдесет и четири кадратни метра), 

включваща: умивални, построена 1985 год.; - Кухня - столова 1МЖ 

със ЗП-652 кв.м. (шестотин петдесет и два квадратни метра), 

построена 1982 год.. 

55 43  2007-06-12 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Смолян, община Смолян, село Кутела, кв. 6, УПИ ІІ по 

плана на село Кутела, одобрен със заповед №1963/03.10.1990 

год. и заповед №99/02.08.1993 год.. 

 Част от ученическа почивна база, представляваща: Дворно място с 

площ от 590 кв.м. (петстотин и деветдесет квадратни метра), 

съставляващо частта от ПИ пл. №22 (двадесет и две) включена в 

УПИ ІІ (две римско ) в кв.6 (шест) по плана на с. Кутела, област 

Смолян заедно с построената в него; - Барака за почиващи, 1ПМЖ 

със ЗП-333 кв.м. (триста тридесет и три квадратни метра), 

включваща: 7 (седем) апартамента с по две стаи със санитарен възел 

и 1 (един) апартамент, състоящ се от три стаи и санитарен възел, 

построена 1990 година. 

56 44  2007-06-12 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Смолян, община Смолян, село Кутела, кв. 7, УПИ ІV 

по плана на село Кутела, одобрен със заповед 

№1963/03.10.1990 год.. 

 Част от ученическа почивна база, представляваща игрище: Дворно 

място с площ от 6 130 кв.м. (шест хиляди сто и тридесет квадратни 

метра), съставляващо УПИ ІV (четири римско ) в кв.7 (седем) по 

плана на с. Кутела, област Смолян ведно с тоалетна МС със ЗП - 25 

кв.м. (двадесет и пет квадратни метра), построена 1962 год.. 

57 45  2008-02-06 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, с. Виница, кв.18, УПИ 

"Озеленяване" по плана на с. Виница, одобрен със заповед 

№770/1963 год. 

 Урегулиран поземлен имот с площ от 7 800 кв.м. (седем хиляди и 

осемстотин квадратни метра), съставляващ УПИ "Озеленяване" в 

кв.18 (осемнадесет) по плана на с. Виница 

58 45  2004-06-08 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  гр.Първомай, парц.ІХ-училище в кв.64      

59 46  2008-02-15 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Драгойново с ЕКАТТЕ 23385, местност “Митково дере”, имот с 

№051007 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Драгойново 

 Поземлен имот с площ от 13,066 дка. (тринадесет декара шестдесет 

и шест квадратни метра) с начин на трайно ползване: Водостопанско 

съоръжение. Категория на земята при неполивни условия: Шеста, 

съставляващ парцел 7 (седем) от масив 51(петдесет и едно) в 



местността "Митково дере” по картата на възстановената обственост 

за землището на с. Драгойново. 

60 47  2008-02-18 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, 

кв.Дебър, кв.14, УПИ Х – Училище, ПИ №149 плана на кв. 

Дебър, одобрен със заповед №626/1965 год. и заповед №РД- 

15-62/01.02.2008 г. 

 Застроен урегулиран поземлен имот с площ 5 400 кв.м. (пет хиляди 

и четиристотин квадратни метра), съставляващ УПИ Х - училище ( 

десет римско - училище) в кв. 14 (четиринадесет) по плана на кв. 

Дебър на гр. Първомай. Училище 1МС със ЗП - 610 (шестотин и 

десет) кв.м., построена 1934 год. и пристроявана 1970 г. и 1984 год.. 

Детска градина и столова - 1МС със ЗП - 185 (сто осемдесет и пет 

)кв.м., построена 1970 г.. Тоалетна - 1МС със ЗП - 34 (тридесет и 

четири) кв.м., построена 1934 год.. 

61 47  2004-06-08 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 кв.Дебър, парц .Х-училище в кв.14      

62 48  2008-04-04 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, село Татарево, кв. 52 

"а", УПИ І - спорт по плана на с.Татарево, одобрен със Заповед 

№329/1980 год. и заповед №РД-15-69/01.02.2006 г. 

 Урегулиран поземлен имот с площ от 2400 кв.м. (две хиляди и 

четиристотин квадратни метра), съставляващ УПИ І – спорт (едно 

римско - спорт) в кв.52 "а" (петдесет две “а”) по плана на с. Татарево. 

63 48  2004-06-08 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  кв.Дебър, парц. ІV-детски дом в кв.45      

64 49  2008-04-21 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, град Първомай, кв. 76, 

УПИ І - Озеленяване по плана на гр. Първомай одобрен със 

заповед №РД - 15 - 666/1994 год. 

 Терен с площ от 2 490 кв.м. (две хиляди четиристотин и деветдесет 

квадратни метра), за който е отреден УПИ І - озеленяване (едно 

римско - озеленяване) в кв. 76(седемдесет и шест) по плана на гр. 

Първомай с неприложена дворищна регулация. 

65 49  2004-06-08 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 кв.Дебър, парц.ХІІ-училище в кв.44      

66 50  2008-04-21 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на 

с.Татарево с ЕКАТТЕ 72093, местност “Станимъшки път”, 

имот с №435010 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Татарево 

 Поземлен имот с площ от 3,273 дка. (три декара двеста седемдесет и 

три квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА. 

Категория на земята при неполивни условия: Пета, съставляващ 

парцел 10 (десет) от масив 435 (четиристотин тридесет и пет) в 

местността "Станимъшки път” по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Татарево. 

67 50  2004-06-08 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 кв.Дебър, парц.ІІ-здравна служба в кв.52      

68 51  2008-06-10 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на град 

Първомай, квартал Любеново с ЕКАТТЕ 59080 в местността 

"Кориите" имот с №900052 

 Поземлен имот с площ от 172,295 дка. (сто седемдесет и два декара 

и двеста деветдесет и пет квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА. Категория на земята при неполивни 

условия: Седма, съставляващ парцел 52 (петдесет и две) от масив 

900 (деветстотин) в местността "Кориите” по картата на 

възстановената собственост за землището на гр.Първомай, 

кв.Любеново. 



69 51  2004-06-08 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 кв.Дебър, парц.ІІІ-култ.дом и лятно кино в кв.52      

70 52  2008-06-23 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, с. Виница, кв.18, УПИ 

І - Детски дом по плана на с. Виница, одобрен със заповед 

№770/1963 год. 

 Урегулиран поземлен имот с площ от 5690 кв.м. (пет хиляди 

шестотин и деветдесет квадратни метра), предназначен за 

обсществено обслужващи дейности съставляващ УПИ І - Детски дом 

(едно римско - детски дом) в кв.18 (осемнадесет) по плана на с. 

Виница. 

71 52  2004-06-08 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 гр.Първомай, парц.І-култ.дом в кв.105      

72 53  2008-06-23 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, с. Виница, кв.23, УПИ 

"Детски ясли" по плана на с. Виница, одобрен със заповед 

№770/1963 год. 

 Урегулиран поземлен имот с площ от 2 960 кв.м. (две хиляди 

деветстотин и шестдесет квадратни метра), предназначен за 

обсществено обслужващи дейности съставляващ УПИ "Детски ясли" 

в кв.23 (двадесет и три) по плана на с. Виница. 

73 53  2004-06-08 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 Землището на кв.Дебър, имот №001124 - Водоем      

74 54  2008-07-09 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, кв. 130, 

УПИ ІV - спорт по плана на гр. Първомай, одобрен със заповед 

№РД-15-666/1994 год., ул. "Христо Ботев" №9 

 Незастроeн урегулиран поземлен имот - спортна площадка с площ 

от 2 060 кв. м. (две хиляди и шейсет квадратни метра), предназначен 

за обществено обслужващи дейности, съставляващ УПИ ІV - спорт 

(четири римско - спорт) в кв. 130 (сто и тридесет) по плана на гр. 

Първомай. 

75 55  2008-07-09 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, кв. 

86"а", УПИ ІІ - търговия и административни услуги по плана 

на гр. Първомай, одобрен със заповед №РД-15-666/1994 год., 

ул. "Братя Миладинови -юг" №56 

 Незастроeн урегулиран поземлен имот - зелена площ от 845 кв. м. 

(осемстотин четиридесет и пет квадратни метра), предназначен за 

обществено обслужващи дейности, съставляваща УПИ ІІ - търговия 

и административни услуги (две римско - търговия и 

административни услуги) в кв.86 "а" (осемдесет и шест буква "а") по 

плана на град Първомай. 

76 56  2008-07-14 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността “Чифлика долен чиф”, 

имот с №000358 по картата на възстановената собственост на 

землището на гр. Първомай 

 Поземлен имот с площ от 53,341 дка (петдесет и три декара триста 

четиридесет и един квадратни метра), начин на трайно ползване: 

Гробище, съставляващ имот №000358 (нула, нула, нула, три, пет, 

осем) в местността "Чифлика долен чиф" по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай. - 

Масивна едноетажна сграда със обща ЗП - 64,30 кв.м. (шестдесет и 

четири цяло и тридесет квадратни метра), включваща: склад и стая 

за гробарите със ЗП - 32,60 кв.м. Продължава в раздел "13" 

77 56  2004-06-11 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 Землището на кв.Дебър, имот №00887 - изк.водна площ      

78 57  2008-07-23 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на 

с.Поройна и на кв.Дебър, гр.Първомай 

 НАХОДИЩЕ “РИБАРНИКА - 1". Вид на полезното изкопаемо – 

речна баластра. Площ на находището- 80 146 (осемдесет хиляди сто 

четиридесет и шест) кв.м. (80,146 дка). Утвърдени запаси по 

ПРОТОКОЛ НБ №6 от 27.01.2006 год. на СЕК при МОСВ: 



Категория запаси и ресурси Количество – хил.куб.м. Доказани (111) 

115,4 (сто и петнадесет цяло и четири) Вероятни (121) 99,9 

(деветдесет и девет цялои девет) Общо запаси 215,3 (двеста и 

петнадесет цяло и три) Предварително уст. 652,6 (шестотин петдесет 

и две цяло ресурси (332) и шест) 

79 57  2004-06-11 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  с.Дълбок извор, парц.ІІ-зеленина в кв.66      

80 58  2008-09-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Бяла 

река с ЕКАТТЕ 07675, имот №000468 , местността "Янков 

бунар" по КВС за землище с. Бяла река 

 Поземлен имот с площ от 0,500 дка. (нула декара и петстотит 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА. 

Категория на земята при неполивни условия: Пета, съставляващ 

имот с №000468 (нула, нула, нула, четири, шест, осем) в местността 

"Янков бунар” по картата на възстановената собственост за 

землището на село Бяла река. 

81 59  2009-01-21 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на село 

Градина с ЕКАТТЕ 17484 в местността "Летището" имот с 

№016141 по Картата на възстановената собственост за 

землището на с. Градина. 

 Поземлен имот с площ от 10,000 дка. (десет декара) с начин на 

трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА. Категория на земята при 

неполивни условия: Пета, съставляващ парцел 141 (сто четиридесет 

и едно) от масив 16 (шестнадесет) в местността "Летището” по 

картата на възстановената собственост за землището на с.Градина. 

82 60  2009-03-26 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на село 

Буково с ЕКАТТЕ 56335, имот №047017, местността "Чулфата" 

по КВС за землище с. Буково 

 Поземлен имот с площ от 9.116 дка. (девет декара и сто и 

шестнадесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА. Категория на земята при неполивни условия: 

Четвърта, съставляващ парцел 17 от масив 47 в местността 

"Чулфата” по картата на възстановената собственост за землището 

на село Буково. 

83 61  2009-05-26 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на село 

Дълбок извор с ЕКАТТЕ 24493, имот с №000481 по картата на 

възстановената собственост за землище с. Дълбок извор. 

 Поземлен имот с площ от 17, 000 дка. (седемнадесет декара) с начин 

на трайно ползване: Водоем, съставляващ имот с №000481 (нула, 

нула, нула, четири, осем, едно) по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Дълбок извор. 

84 61  2004-06-11 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 Землището на с.Татарево имот №062025 в местн. "Чуката" -

язовир   
   

85 62  2009-05-26 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на село 

Дълбок извор с ЕКАТТЕ 24493, имот с №000149 по картата на 

възстановената собственост за землище с. Дълбок извор. 

 Поземлен имот с площ от 11, 605 дка. (единадесет декара, шестотин 

и пет квадратни метра) с начин на трайно ползване: Водоем, 

съставляващ имот с №000149 (нула, нула, нула, едно, четири, девет) 

по картата на възстановената собственост за землището на с. Дълбок 

извор. 

86 62  2004-06-11 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 Землището на с.Православен имот №000004 в м."Кабите 

кютлюците" -язовир   
   

87 63  2009-05-30 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Крушево с ЕКАТТЕ 40155, местността "Кавак тарла" имот с 

№006059 по картата на възстановената собственост за землище 

с. Крушево. 

 Поземлен имот с площ от 18, 983 дка. (осемнадесет декара, 

деветстотин осемдесет и три квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: Водоем, съставляващ парцел 59 (петдесет и девет) от 



масив 6 (шест) в местността "Кавак тарла" по картата на 

възстановената собственост за землището на село Крушево. 

88 63  2004-06-11 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 Землището на с.Православен имот с №000005 в мест.Чиир 

път"-язовир   
   

89 64  2009-05-30 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Езерово с ЕКАТТЕ 27139 имот с №000185 по картата на 

възстановената собственост за землище с. Езерово. 

 Поземлен имот с площ от 11, 307 дка. (единадесет декара, триста и 

седем квадратни метра) с начин на трайно ползване: Водоем, 

съставляващ имот с №000185 (нула, нула, нула, едно, осем, пет) по 

картата на възстановената собственост за землището на с. Езерово. 

90 64  2004-06-11 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 Землището на с.Православен, имот №000006 в местн. 

"Келменова кория" язовир   
   

91 65  2009-06-15 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, с. Виница, кв. 39, УПИ 

VІІІ - озеленяване по плана на с. Виница, одобрен със заповед 

№770/1963 г. и заповед №РД-15-589/01.09.2008 г. 

 Урегулиран поземлен имот с площ от 525 кв.м. (петстотин двадесет 

и пет квадратни метра), предназначен за озеле- няване, съставляващ 

УПИ VІІІ - озеленяване(осем римско - озеленяване) в кв. 39 

(тридесет и девет) по плана на с. Виница. 

92 65  2004-06-23 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 Землището на с.Брягово, имот №089091 /водоем/      

93 66  2009-06-16 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, с. Брягово, кв. 68, 

УПИ ІІ - озеленяване по плана на с. Брягово одобрен със 

заповед №РД-15-62/1988 год. 

 Урегулиран поземлен имот с площ от 1 800 кв.м. (хиляда и 

осемстотин квадратни метра), предназначен за зеленина, 

съставляващ УПИ ІІ - озеленяване (две римско - озеленяване) в кв. 

68 (шестдесет и осем) по плана на с. Брягово. - Бивша мелница с пл 

.№631 (шестотин тридесет и едно), представляваща 2ПМС със ЗП - 

158 кв.м. (сто петдесет и осем квадратни метра), построена 1920 год.. 

94 66  2004-07-19 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 Землището на с .Бяла река, местността "Герените" имот 

№000139 язовир   
   

95 67  2009-07-22 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, 

кв.Дебър, кв. 41, УПИ VІІІ - къща - музей "Г. Караславов", ПИ 

пл. №568 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, одобрен със 

заповед №626/1965 год. 

 Урегулиран поземлен имот с площ от 650 кв.м. (шестотин и 

петдесет кв.м.), съставляващ УПИ VІІІ - къща - музей "Г. Кара- 

славов" (осем римско - къща - музей "Георги Караславов") в кв. 41 

(четиридесет и едно) по плана на кв. Дебър, гр. Първомай - Къща - 

музей "Георги Караславов", представляваща 1ПЖ със ЗП-93,74 кв.м. 

(деветдесет и три цяло и седемдесет и четири квадратни метра), 

построена 1900 година 

96 67  2004-07-28 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 Землището на с.Бяла река, местността "Янков бунар" имот с 

№000154 язовир   
   

97 68  2009-07-22 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на –Дебър 

с ЕКАТТЕ 99101, местността “Землище кв.Дебър”, имот с 

№800402 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр.Първомай, ул."Княз Борис І" №51 

 Бившо неврологично отделение, представляващо двуетажна 

масивна сграда със ЗП – 427 кв.м.(четиристототин двадесет и седем 

квадратни метра), построена 1962 год., включваща помещения: - 

Първи етаж; работна стая, лекарски кабинет, 5 бр. болнични стаи, 

манипулационна, санитарен възел, изливно - Втори етаж; столова, 



миално, офис, манипулационна, лекарски кабинет, кабинет секретар, 

7 бр. болнични стаи, санитарен възел. 

98 68  1998-06-02 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 Землището на с.Градина /язовир/ в местността "Джебиско" 

имот с №002087   
   

99 69  2009-10-29 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, с. Крушево, кв. 14, 

УПИ ІІІ - за спорт и озеленяване по регулационния план на с. 

Крушево одобрен със заповед №60/1986 год. 

 Незастроeн урегулиран поземлен имотплощ от 9 000 кв. м. (девет 

хиляди квадратни метра), предназначен за спортни дейности и 

озеленяване, съставляващ УПИ ІІІ - спорт и озеленяване (три римско 

- за спорт и озеленяване) в кв. 14 (четиринадесет) по плана на с. 

Крушево. 

100 69  2004-07-28 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 Землището на с.Добри дол /язовир/ с №000013 в местността 

"Чамлек дере"   
   

101 70  2009-10-30 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Езерово с ЕКАТТЕ 27139 имот с №000655 по картата на 

възстановената собственост за землище с. Езерово. 

 Поземлен имот с площ от 10,281 дка. (десет декара, двеста 

осемдесет и един квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

Водоем, съставляващ имот с №000655 (нула, нула, нула, шест, пет, 

пет) по картата на възстановената собстве- ност за землището на с. 

Езерово. 

102 70  2004-07-28 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

103 71  2009-10-30 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 5 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на село 

Дълбок извор с ЕКАТТЕ 24493, местност "Мисилюма лочките" 

имот с №087002 по картата на възстановената собственост за 

землище с. Дълбок извор. 

 Поземлен имот с площ от 0,533 дка. (петстотин тридесет квадратни 

метра) с начин на трайно ползване: Пасище, мера съставляващ 

парцел 2 (две) от масив 87 (осемдесет и седем) в местността 

"Мисилюма лочките" по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Дълбок извор. 

104 72  2010-04-06 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, с. Православен, кв. 28, 

УПИ І – детска градина, ПИ №119 по плана на село 

Православен, одобрен със Заповеди №171/1986 год. и №РД-15-

631/31.07.2009 год.. 

 Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 3 160 (три хиляди сто 

и шестдесет) квадратни метра, съставляващ УПИ І- детска градина 

(едно римско тире детска градина) в кв.28 (двадесет и осем) по плана 

на с. Православен. 

105 72  2004-07-28 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

106 73  2010-04-06 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, с. Православен, кв. 28, 

УПИ І – детска градина, ПИ №119 по плана на село 

Православен, одобрен със Заповеди №171/1986 год. и №РД-15-

631/31.07.2009 год.. 

 Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 1280 (хиляда двеста и 

осемдесет) квадратни метра, съставляващ УПИ Х-кметство (десет 

римско тире кметство) в кв.28 (двадесет и осем) по плана на с. 

Православен заедно с обособена част от сграда със ЗП - 98 

(деветдесет и осем) квадратни метра със самостоятелен вход от 

северозапад и два самостоятелни входа от югозапад ведно с 98/150 

(деветдесет и осем от сто и петдесет) идеални части от общите части 

на едноетажна масивна сграда със ЗП – 150 (сто и петдесет) 

квадратни метра, построена 1918 година и масивна тоалетна със ЗП – 

20 (двадесет) квадратни метра, построена 1929 година . 



107 73  2004-07-28 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 Землище кв.Дебър имот с №000088 /ЯЗОВИР/ в 

местността"Землище кв.Дебър"   
   

108 74  2010-04-06 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, град Първомай, кв. 70, 

УПИ ХІІІ - озеленяване по плана на гр. Първомай одобрен със 

заповед №РД-15-666/1994 год. 

 Урегулиран поземлен имот с площ от 690 кв.м. (шестотин и 

деветдесет квадратни метра), предназначен за зеленина, съставляващ 

УПИ ХІІІ - озеленяване (тринадесет римско - озеленяване) в кв. 70 

(седемдесет) по плана на гр. Първомай. 

109 74  2004-07-28 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 Землището на кв.Дебър /ИЗК.ВОДНА ПЛОЩ/ с №000227      

110 75  2010-04-28 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище с.Буково с 

ЕКАТТЕ 56335, местност „Илан дере/чил. кайряк”, имот с 

№068028 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Буково. 

 Поземлен имот с площ от 91,508 дка. (деветдесет и един декара, 

петстотин и осем квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

Язовир, съставляващ парцел 28 (двадесет и осем) от масив 68 

(шестдесет и осем) в местността „Илан дере/чил. кайряк” по картата 

на възстановената собственост за землището на с. Буково. 

111 75  2004-07-28 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  Землище в кв.Дебър, имот с №000300 /ИЗК.ВОДНА ПЛОЩ/      

112 76  2010-04-28 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище с.Буково с 

ЕКАТТЕ 56335, местност „Маринката”, имот с №017034 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. 

Буково. 

 Поземлен имот с площ от 8, 365 дка. (осем декара, триста шестдесет 

и пет квадратни метра) с начин на трайно ползване: Водоем, 

съставляващ парцел 34 (тридесет и четири) от масив 17 

(седемнадесет) в местността „Маринката” по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Буково. 

113 76  2004-07-28 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 Землище кв.Дебър, имот с №000751 /ИЗК.ВОДНА ПЛОЩ/      

114 77  2010-04-28 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище с.Буково с 

ЕКАТТЕ 56335, местност „Възст.реални гр.” , имот с №005002 

по картата на възстановената собственост за землището на с. 

Буково. 

 Поземлен имот с площ от 11,264 дка. (единадесет декара, двеста 

шестдесет и четири квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

Водоем, съставляващ парцел 2 (две) от масив 5 (пет) в местността 

„Възст.реални гр.” по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Буково. 

115 77  2004-07-28 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 Землището на с.Татарево /ЯЗОВИР/ с №052052 в 

местн."Илишика"   
   

116 78  2010-04-30 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище с.Буково с 

ЕКАТТЕ 56335, местност „Скелята черешата” , имот с 

№035052 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Буково. 

 Поземлен имот с площ от 2,163 дка. (два декара, сто шестдесет и три 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: Водоем, съставляващ 

парцел 52 (петдесет и две) от масив 35 (тридесет и пет) в местността 

„Скелята черешата” по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Буково. 

117 78  2004-07-28 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 Землището на с.Татарево /ЯЗОВИР/ с №049058 в 

местн."Ваклушев долап"   
   



118 79  2010-04-30 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище с.Буково с 

ЕКАТТЕ 56335, местност„Мавро” , имот с №039053 по картата 

на възстановената собственост за землището на с. Буково. 

 Поземлен имот с площ от 2,038 дка. (два декара, тридесет и осем 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: Водоем, съставляващ 

парцел 53 (петдесет и три) от масив 39 (тридесет и девет) в 

местността „Мавро” по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Буково. 

119 79  2004-07-28 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 Землището на с.Татарево /ЯЗОВИР/ с №009006 в 

местн."Дълбокото дере"   
   

120 80  2010-04-30 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище с.Буково с 

ЕКАТТЕ 56335, местност "Драчовица” , имот с №030015 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. 

Буково. 

 Поземлен имот с площ от 0, 994 дка. (нула декара, деветстотин 

деветдесет и четири квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

Водоем, съставляващ парцел (петнадесет) от масив 30 (тридесет ) в 

местността „Драчовица” по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Буково. 

121 80  2004-07-28 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 гр.Първомай, парц. І - ПАРК в кв.105а      

122 81  2010-05-20 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, гр.Първомай, кв.105, 

УПИ І- културен дом и озеленяване про плана на гр. Първомай 

одобрен със заповед №РД-15-666/1994 г., ул. "Орфей" №7 

 Урегулиран поземлен имот с площ от 13 330 кв.м. (тринадесет 

хиляди триста и тридесет квадратни метра), съставляващ УПИ І – 

Културен дом и озеленяване (едно римско тире културен дом и 

озеленяване) в кв. 105 (сто и пет) по плана гр. Първомай - 

Читалищна сграда - 2МС със ЗП-1265 кв.м. (хиляда двеста шестдесет 

и пет квадратни метра), съставляваща имот пл. №1603 (хиляда 

шестстотин и три), построена 1962 година. Помпена станция за 

напояване – МС със ЗП – 23 кв.м. (двадесет и три квадратни метра), 

построена 1962 год.. 

123 82  2010-10-11 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местност “Землище кв.Дебър” 

имот с №800648 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай 

 Поземлен имот с площ от 0,657 дка (шестстотин петдесет и седем 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: Водостопанско 

съоръжение, съставляващ имот с №800648 (осем, нула, нула, шест, 

четири, осем) в местността „землище кв. Дебър” по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай. -

Помпена станция за напояване, представляваща полумасивна 

едноетажна сграда със ЗП – 48 кв.м. (четиридесет и осем квадратни 

метра), включваща помещение за помпите, стая за персонала и 

захранващ трафопост, построена 1960 год.. 

124 83  2010-10-11 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище с.Буково с 

ЕКАТТЕ 56335, местност „Телки тепе” , имот с №014002 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. 

Буково. 

 Поземлен имот с площ 2.688 дка. (два декара, шестстотин осемдесет 

и осем квадратни метра) с начин на трайно ползване: Водоем, 

съставляващ парцел 2 (две) от масив 14 (четиринадесет ) в 

местността „Телки тепе” по картата на възстановената собственост 

за землището на с. Буково. 

125 84  2010-12-20 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на село 

Езерово с ЕКАТТЕ 27139, имот с №000266 по картата на 

възстановената собственост за землище с. Езерово 

 Поземлен имот с площ от 54,745 дка. (петдесет и четири декара 

седемстотин четиридесет и пет квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни 

условия: Шеста (22,378) Пета,(0.430) и Четвърта (31.937), 

съставляващо имот с № 000266 (нула, нула, нула, две, шест, шест) по 

картата на възстановената собственост за землището на с. Езерово. 



126 85  2011-02-01 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местност "Чифлика долен чиф" 

имот с №000467 по картата на възстановената собственост за 

землище гр. Първомай 

 Поземлен имот с площ от 68,009 дка. (шестдесет и осем декара и 

девет квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

МЕРА, категория на земята при неполивни условия: Пета, 

съставляващо имот с № 000467 (нула, нула, нула, четири, шест, 

седем) в местността "Чифлика долен чиф" по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай. 

127 86  2011-02-01 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Крушево с ЕКАТТЕ 40155, местност "Други местности", имот 

с №008130 по картата на възстановената собственост за 

землище с. Крушево 

 Поземлен имот с площ от 49,587 дка. (четиридесет и девет декара 

петстотин осемдесет и седем квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни 

условия: Четвърта, съставляващо парцел 130 (сто и тридесет) от 

масив 8 (осем) в местността "Други местности" по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Крушево. 

128 86  2004-07-29 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

129 87  2011-02-09 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Православен с ЕКАТТЕ 58089 местност "Хаджиева кория”, 

имот с №000293 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Православен 

 Поземлен имот с площ от 26.131 дка. (двадесет и шест декара сто 

тридесет и един кв.м.) с начин на трайно ползване: 

ШИРОКОЛИСТНА ГОРА. Категория на земята при неполивни 

условия: пета, съставляващ имот с №000293 (нула, нула, нула, две, 

девет, три) в местността "Хаджиева кория” по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Православен. 

130 88  2011-02-09 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Православен с ЕКАТТЕ 58089 местност "Хаджиева кория”, 

имот с №000294 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Православен 

 Поземлен имот с площ от 30.276 дка. (тридесет декара двеста 

седемдесет и шест кв.м.) с начин на трайно ползване: 

ШИРОКОЛИСТНА ГОРА. Категория на земята при неполивни 

условия: пета, съставляващ имот с №000294 (нула, нула, нула, две, 

девет, четири) в местността "Хаджиева кория” по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Православен. 

131 88  2004-07-29 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 с.Караджалово, парцел ІІІ-детска градина от кв.26      

132 89  2011-02-09 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Православен с ЕКАТТЕ 58089 местност "Хаджиева кория”, 

имот с №000295 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Православен 

 Поземлен имот с площ от 63.472 дка. (шестдесет и три декара 

четиристотин седемдесет и два кв.м.) с начин на трайно ползване: 

ШИРОКОЛИСТНА ГОРА. Категория на земята при неполивни 

условия: пета, съставляващ имот с №000295 (нула, нула, нула, две, 

девет, пет) в местността "Хаджиева кория” по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Православен. 

133 89  2004-07-29 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 с.Караджалово, парц.ІІ-училище в кв.47      

134 90  2011-04-27 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище с. Воден с 

ЕКАТТЕ 11627, имот с №000668 по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Воден. 

 Поземлен имот с площ от 0, 661 дка. (нула декара, шестотин 

шестдесет и един квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

Водостопанско съоръжение, съставляващ имот с №000668 (нула, 

нула, нула, шест, шест, осем) по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Воден. 



135 90  2004-07-29 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 с.Караджалово, парц.І-Чит.дом, бит.комбинат, маг. и сладк. в 

кв.36   
   

136 91  2011-04-27 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище с. Воден с 

ЕКАТТЕ 11627, имот с №000669 по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Воден. 

 Поземлен имот с площ от 2,727 дка. (два декара, седемстотин 

двадесет и седем квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

Водостопанско съоръжение, съставляващ имот с №000669 (нула, 

нула, нула, шест, шест, девет) по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Воден. 

137 92  2011-04-28 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище с. Воден с 

ЕКАТТЕ 11627, имот с №000670 по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Воден. 

 Поземлен имот с площ от 12,940 дка. (дванадесет декара, 

деветстотин и четиридесет квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: Водостопанско съоръжение, съставляващ имот с 

№000670(нула, нула, нула, шест, седем, нула) по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Воден 

138 93  2011-04-28 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище с. Воден с 

ЕКАТТЕ 11627, имот с №000671 по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Воден. 

 Поземлен имот с площ от 8,119 дка. (осем декара, сто и 

деветнадесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

Водостопанско съоръжение, съставляващ имот с №000671 (нула, 

нула, нула, шест, седем, едно) по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Воден 

139 94  2011-04-28 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище с. Воден с 

ЕКАТТЕ 11627, имот с №000672 по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Воден. 

 Поземлен имот с площ от 1,507 дка. (един декар, петстотин и седем 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: Водостопанско 

съоръжение, съставляващ имот с №000672 (нула, нула, нула, шест, 

седем, две) по картата на възстановената собственост за землището 

на с. Воден. 

140 94  2004-07-29 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 с Виница, парц. Х - СНС, ТПК и поща в кв.14      

141 95  2011-04-28 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище с. Воден с 

ЕКАТТЕ 11627, имот с №000673 по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Воден. 

 Поземлен имот с площ от 4,836 дка. (четири декара, осемстотин 

тридесет и шест квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

Водостопанско съоръжение, съставляващ имот с №000673 (нула, 

нула, нула, шест, седем, три) по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Воден 

142 95  2004-07-29 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 с.Караджалово, парц.ІІ-озеленяване, детска и сп.пл. в кв.57      

143 96  2011-05-03 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище с. Воден с 

ЕКАТТЕ 11627, имот с №000674 по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Воден. 

 Поземлен имот с площ от 7,844 дка. (седем декара, осемстотин 

четиридесет и четири квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

Водостопанско съоръжение, съставляващ имот с №000674 (нула, 

нула, нула, шест, седем, четири) по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Воден. 

144 96  2004-07-29 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  с.Татарево, парц. ІІ-култ.дом в кв.57      



145 97  2011-05-03 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище с. Воден с 

ЕКАТТЕ 11627, имот с №000675 по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Воден. 

 Поземлен имот с площ от 4,260 дка. (четири декара, двеста 

шестдесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

Водостопанско съоръжение, съставляващ имот с №000675 (нула, 

нула, нула, шест, седем, пет) по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Воден. 

146 97  2004-07-29 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 с.Татарево, парц. І - зеленина в кв.57      

147 98  2011-05-04 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище с. Езерово с 

ЕКАТТЕ 27139, имот №000636 по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Езерово. 

 Поземлен имот с площ от 9,235 дка. (девет декара, двеста тридесет и 

пет квадратни метра) с начин на трайно ползване: Язовир, 

съставляващ имот с №000636 (нула, нула, нула, шест, три, шест) по 

картата на възстановената собственост за землището на с. Езерово. 

148 98  2004-07-29 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 с.Драгойново, парц. ІV- културен дом в кв.39      

149 99  2011-07-28 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местност "Землище кв. Дебър" 

имот с №800974 по картата на възстановената собственост за 

землище гр. Първомай 

 Поземлен имот с площ от 26, 540 дка. (двадесет и шест декара 

петстотин и четиридесет квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни 

условия: Пета (4,298) Четвърта (17,733), Трета (4,509) съставляващо 

имот с №800974 (осем, нула, нула, девет, седем, четири) местността 

"Землище кв. Дебър" по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

150 99  2004-07-29 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 с.Искра, парц.І-СОНС, културен дом в кв.48-Читалище      

151 100  2011-07-28 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местност "Землище кв. Дебър" 

имот с №800202по картата на възстановената собственост за 

землище гр. Първомай 

 Поземлен имот с площ от 69,903 дка. (шестдесет и девет декара 

деветстотин и три квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: Пета 

(16,824) Четвърта (42,388), Трета (10,691) съставляващо имот с 

№800202 (осем, нула, нула, две, нула, две) местността "Землище кв. 

Дебър" по картата на възстановената собственост за землището на 

гр. Първомай. 

152 101  2011-07-28 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местност "Землище кв. Дебър" 

имот с №801523 по картата на възстановената собственост за 

землище гр. Първомай 

 Поземлен имот с площ от 95,279 дка. (деветдесет и пет декара 

двеста седемдесет и девет квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни 

условия: Девета съставляващо имот с №801523 (осем, нула, едно, 

пет, две, три) местността "Землище кв. Дебър" по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай. 

153 101  2004-07-29 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 с.Бяла река, имот пл.261 до кв.22, кв.19 и кв.18      

154 102  2011-10-11 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местност "Землище кв. Дебър" 

 Поземлен имот с площ от 14,096 дка. (четиринадесет декара и 

деветдесет и шест квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: Пета 



имот с №801739 по картата на възстановената собственост за 

землище гр. Първомай 

съставляващо имот с №801739 (осем, нула, едно, седем, три, девет) 

местността "Землище кв. Дебър" по картата на възстановената 

собственост за землището на гр. Първомай. 

155 103  2011-10-11 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местност "Землище кв. Дебър" 

имот с №801737 по картата на възстановената собственост за 

землище гр. Първомай 

 Поземлен имот с площ от 0,763 дка. ( седемстотин шестдесет и три 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, 

категория на земята при неполивни условия: Пета, съставляващ имот 

с №801737 (осем, нула, едно, седем, три, седем) местността 

"Землище кв. Дебър" по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

156 103  2004-07-29 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 с.Драгойново парц. І-зеленина и ресторант в кв.12      

157 104  2011-12-07 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, село Дълбок извор, кв. 

45, УПИ І – наркооп и културен дом по плана на село Дълбок 

извор одобрен със Заповеди №374/11.06.1971 г. и №РД-15-

144/07.03.2008 год. 

 Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 5 460 кв.м. (пет 

хиляди четиристотин и шестдесет квадратни метра), съставляващ 

УПИ І- наркооп и културен дом (едно римско тире наркооп и 

културен дом) в кв.45 (четиридесет и пет) по плана на с. Дълбок 

извор. 

158 104  2004-07-29 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 Землището на с.Драгойново, имот с №064014 в 

м."Бърчината"   
   

159 105  2011-12-13 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местност "Землище кв. Дебър" 

имот с №800278 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай 

 Поземлен имот с площ от 5,321 дка. ( пет декара, триста двадесет и 

един квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

МЕРА, категория на земята при неполивни условия: Пета, 

съставляващ имот с №800278 (осем, нула, нула, две, седем, осем) в 

местността "Землище кв. Дебър" по картата на възстановената 

собственост за землището на гр. Първомай. 

160 106  2011-12-13 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Градина с ЕКАТТЕ 17484 местност "Юрена" имот с №004172 

по картата на възстановената собственост за землището на с. 

Градина 

 Поземлен имот с площ от 4,664 дка. (четири декара, шестстотин 

шестдесет и четири квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Пета, съставляващ имот с №004172 (нула, нула, четири, едно, седем, 

две) в местността "Юрена" по картата на възстановената собственост 

за землището на с. Градина. 

161 106  2004-07-29 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 гр.Първомай, парцел VІІ- Училище в кв.100      

162 107  2011-12-16 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местност "Землище кв. Дебър" 

имот с №801359 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай 

 Поземлен имот с площ от 3,388 дка. ( три декара, триста осемдесет и 

осем квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

МЕРА, категория на земята при неполивни условия: Пета, 

съставляващ имот с №801359 (осем, нула, едно, три, пет, девет) в 

местността "Землище кв. Дебър" по картата на възстановената 

собственост за землището на гр. Първомай. 

163 108  2011-12-16 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местност "Землище кв. Дебър", 

 Поземлен имот с площ от 0,686 дка. ( шестстотин осемдесет и шест 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, 

категория на земята при неполивни условия: Пета, съставляващ имот 



имот №801255 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай 

с №801255 (осем, нула, едно, две, пет, пет) в местността "Землище 

кв. Дебър" по картата на възстановената собственост за землището 

на гр. Първомай. 

164 109  2012-02-10 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Кориите", имот с 

№900408 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 29 999 кв.м. (двадесет и девет хиляди 

деветстотин деветдесет и девет квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: Пречиствателна станция за отпадни води, съставляващ 

имот №900408 (девет, нула, нула, четири, нула, осем) в местността 

"Кориите” по картата на възстановената собственост за землището 

на гр. Първомай. 

165 110  2012-03-05 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, кв. 156, 

УПИ І - ГО по плана на гр. Първомай одобрен със заповед 

№РД-15-666/1994 г. 

 Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 4 100 кв.м. (четири 

хиляди и сто квадратни метра), съставляващ УПИ І - ГО (едно 

римско тире гражданска отбрана) в кв. 156 (сто петдесет и шест) по 

плана на гр. Първомай в едно с 1МС ( едноетажна масивна сграда) 

със ЗП-260 кв.м. (двеста и шестдесет кв.м.), построена 1978 год. и 

масивен навес към сградата със ЗП - 45 кв.м. (четиридесет и пет 

кв.м.) построен 1978 год.. 

166 111  2012-03-05 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Татарево с ЕКАТТЕ 72093, местността “До гробищата”, имот с 

№435028 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Татарево. 

 Поземлен имот с площ от 34,691 дка (тридесет и четири декара, 

шестотин деветдесет и един квадратни метра), начин на трайно 

ползване: Гробище, съставляващ парцел 28 (двадесет и осем) от 

масив 435 (четиристотин тридесет и пет) по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Татарево. 

167 115  2004-07-29 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

168 117  2004-07-29 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

169 118  2012-04-05 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на 

с.Православен с ЕКАТТЕ 58089, местност "Кабите 

кютлюците", имот с №048042 по картата на възстановената 

собственост за землището на с.Православен 

 Поземлен имот с площ от 11,002 дка. (единадесет декара и два 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: Нива, категория на 

земята при неполивни условия: Шеста (0,370) и Трета (10,632), 

съставляващ парцел 42 (четиридесет и две) от масив 48 (четиридесет 

и осем) в местността "Кабите кютлюците" по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Православен. 

170 119  2012-04-18 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище с. Бяла река с 

ЕКАТТЕ 07675, местност "Реални граници - 18ж ал”, имот с 

№072001 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Бяла река. 

 Урегулиран поземлен имот с площ от 0, 968 дка. ( нула декара, 

деветстотин шестдесет и осем квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: НИВА. Категория на земята при неполивни условия: 

четвърта, съставляваща имот с №072001 (нула, седем, две, нула, 

нула, едно) в местността "Реални граници - 18ж ал” по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Бяла река. 

171 120  2012-04-21 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, с. Драгойново, квартал 

12, УПИ ІІІ – водоизточник по регулационния план на с. 

Драгойново, одобрен със заповед №РД – 15 – 61/1988 г. и 

Заповед №РД-15-462/05.07.2010 г. 

 Урегулиран поземлен имот с площ от 2 334 кв.м. (две хиляди триста 

тридесет и четири квадратни метра), съставляващ УПИ ІІІ (три 

римско) – водоизточник в кв. 12 (дванадесет) по плана на с. 

Драгойново. МИНЕРАЛНА ВОДА ОТ НАХОДИЩЕ 

„ДРАГОЙНОВО” разкрита чрез водовземно съоръжение - сондаж 



№8 с дебит 13.0 l/s (тринадесет литра на секунда), температура 

18,5°С (осемнадесет цяло и пет градуса по целзий), дълбочина 171 м. 

(сто седемдесет и един метра) и бункерна постройка МС със ЗП – 

4,95 кв.м. (четири цяло деветдесет и пет квадратни метра), построена 

1986 г.. 

172 120  2004-07-29 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

173 121  2012-04-23 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Драгойново с ЕКАТТЕ 23385, местност "Бърчината", имот с 

№064119 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Драгойново 

 Поземлен имот с площ от 2.393 дка. (два декара, триста деветдесет и 

три квадратни метра) с начин на трайно ползване: Минерална вода, 

съставляващ парцел 119 ( сто и деветнадесет) от масив 64 (шестдесет 

и четири) в местността "Бърчината" по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Драгойново. МИНЕРАЛНА ВОДА 

ОТ НАХОДИЩЕ „ДРАГОЙНОВО” разкрита чрез водовземно 

съоръжение - сондаж №9 с дебит 28.0 l/s (двадесет и осем литра на 

секунда), температура 20,5°С (двадесет цяло и пет градуса по 

целзий), дълбочина 296 м. (двеста деветдесет и шест метра), заедно с 

бункерна постройка МС със ЗП – 4,95 кв.м. (четири цяло деветдесет 

и пет квадратни метра), построена 1986 г.. 

174 122  2012-05-30 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, с. Виница, кв. 37Б, 

УПИ ХІ– озеленяване по регулационния план на с. Виница, 

одобрен със заповед №770/1963 г., изменен с Решение 

№516/27.05.2011 г. на ОбС – Първомай и Решение №КЗЗ-

21/22.11.2011 год. на Комисията за земеделските земи 

 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 550 кв.м. 

(петстотин и петдесет квадратни метра), предназначен за озеленени 

площи, съставляващ УПИ ХІ - (единадесет римско) – озеленяване в 

кв.37Б (тридесет и седем Б) по регулационния план на с. Виница. 

175 123  2012-05-30 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, с. Виница, кв. 37, УПИ 

ХХ– озеленяване по регулационния план на с. Виница, одобрен 

със заповед №770/1963 г., изменен с Решение №516/27.05.2011 

г. на ОбС – Първомай и Решение №КЗЗ-21/22.11.2011 год. на 

Комисията за земеделските земи 

 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 260 кв.м. (двеста и 

шестдесет квадратни метра), предназначен за озеленени площи, 

съставляващ УПИ ХХ - (двадесет римско) – озеленяване в кв.37 

(тридесет и седем) по регулационния план на с. Виница. 

176 124  2012-06-25 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местност "Землище кв. Дебър", 

имот №801737 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай 

 Поземлен имот с площ от 0,763 дка. (седемстотин шестдесет и три 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, 

категория на земята при неполивни условия: Пета, съставляващ имот 

с №801737 (осем, нула, едно, седем, три, седем) в местността 

"Землище кв. Дебър" по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

177 125  2012-06-25 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местност "Землище кв. Дебър", 

имот №801739 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай 

 Поземлен имот с площ от 14,096 дка. (четиринадесет декара и 

деветдесет и шест квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Пета, съставляващ имот с №801739 (осем, нула, едно, седем, три, 

девет) в местността "Землище кв. Дебър" по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай. 

178 126  2012-06-25 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Крушака самахора", 

имот с №000127 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай 

 Поземлен имот с площ от 37,791 дка.(тридесет и седем декара 

седемстотин деветдесет и един квадратен метър) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ МЕРА, категория на земята при неполивни 

условия: Пета, съставляващо имот с №000127 (нула, нула, нула, 



едно, две, седем) в местността "Крушака самахора" по картата на 

възстановената собственост за землището на гр.Първомай. 

179 126  2004-07-30 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

180 127  2012-06-26 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Виница с ЕКАТТЕ 11123, местност "Саите", имот №015019 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. 

Виница 

 Поземлен имот с площ от 16,698 дка. (шестнадесет декара, 

шестсотин деветдесет и осем квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни 

условия: Четвърта (13,709) и Трета (2,089), съставляващ имот с 

№015019 (нула, едно, пет, нула, едно, девет) в местността "Саите" по 

картата на възстановената собственост за землището на с. Виница. 

181 128  2012-10-05 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Дълбок извор с ЕКАТТЕ 24493 местност "Акантията" имот с 

№099087 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Дълбок извор 

 Поземлен имот с площ от 81,168 дка. ( осемдесет и един декара, сто 

шестдесет и осем квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Шеста, съставляващ имот с №099087 (нула, девет, девет,нула, осем, 

седем) в местността "Акантията" по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Дълбок извор. 

182 129  2012-10-26 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Искра 

с ЕКАТТЕ 32826, местност "Попово" имот с №000371 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. 

Искра 

 Поземлен имот с площ от 15,715 дка. ( петнадесет декара, 

седемстотин и петнадесет квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ С ХРАСТИ, категория на земята при неполивни 

условия: Десета (9,422) Осма (0,011) и Шеста (6,282), съставляващ 

имот с №000371 (нула, нула, нула, три, седем, едно) в местността 

"Попово" по картата на възстановената собственост за землището на 

с. Искра. 

183 132  2013-01-22 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, 

кв.Дебър, кв.52, УПИ ХІІІ- За търговия и обществено 

обслужващи дейности по плана на кв.Дебър, одобрен със 

заповеди №626/1965 год., №РД-15- 243/05.04.2007 год. 

 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 550 кв. м. 

(петстотин и петдесет квавадратни метра), съставляващ УПИ ХІІІ - 

За търговия и обществено обслужващи дейности (тринадесет римско 

- за търговия и обществено обслужващи дейности) в кв.52 (петдесет 

и две) по плана на кв. Дебър, гр. Първомай. 

184 133  2013-01-23 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, 

кв.Дебър, кв.52, УПИ ХІV- За търговия и обществено 

обслужващи дейности по плана на кв.Дебър, одобрен със 

заповеди №626/1965 год., №РД-15-243/05.04.2007 год. 

 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 655 кв. м. 

(шестстотин петдесет и пет квавадратни метра), съставляващ УПИ 

ХІV - За търговия и обществено обслужващи дейности 

(четиринадесет римско - за търговия и обществено обслужващи 

дейности) в кв.52 (петдесет и две) по плана на кв. Дебър, гр. 

Първомай. 

185 134  2013-01-23 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, 

кв.Дебър, кв.52, УПИ ХІV- За търговия и обществено 

обслужващи дейности по плана на кв.Дебър, одобрен със 

заповеди №626/1965 год., №РД-15-243/05.04.2007 год. 

 Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 318 кв. м. (триста и 

осемнадесет квавадратни метра), съставляващ УПИ ХІІ- обществено 

обслужващи дейности (дванадесет римско - обществено обслужващи 

дейности) в кв.52 (петдесет и две) по плана на квартал Дебър, град 

Първомай, ведно с едноетажна масивна сграда /клуб на пенсионера / 

със ЗП - 131, 77 кв.м. (сто тридесет и едно цяло седемдесет и седем 

квадратни метра), включваща помещения: салон за срещи, склад за 

амбалаж, склад за въглища, санитарен възел. Година на строеж 1991 

год.. 



186 135  2013-02-07 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, 

кв.Дебър, кв.52, УПИ ІІІ – Културен дом по плана на кв.Дебър, 

одобрен със заповеди №626/1965 год., №РД-15-243/05.04.2007 

год., улица "Княз Борис І" №190 

 Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 3 755 кв.м. (три 

хиляди седемстотин петдесет и пет квадратни метра), съставляващ 

УПИ ІІІ – Културен дом (три римско тире културен дом) в кв. 52 

(петдесет и две) по плана на кв. Дебър, гр. Първомай ведно с 

читалищна сграда - 2МС със ЗП-1100 кв.м. (хиляда и сто квадратни 

метра), първи етаж включва: фоайе, салон със сцена и помещение за 

кафе-аперитив, втори етаж е с площ 987 (деветстотин осемдесет и 

седем) кв.м. и включва: фоайе, балкон, 5 броя репетиционни зали, 

гардероб и канцелария. Сградата е построена 1964 година. - 

Библиотека - 1МС със ЗП - 240 кв. м.(двеста и четиридесет 

квадратни метра), включваща: фоайе, читалня, отдел за деца, отдел 

за възрастни и фондохранилище, построена 1964 год.. 

187 136  2013-03-12 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, село Буково, УПИ ХХ 

– Читалищен дом в кв. 40 по плана на с. Буково, одобрен със 

заповед 695/1955 година 

 Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 230 кв.м. (хиляда 

двеста и тридесет квадратни метра), съставляващ УПИ ХХ – 

Читалищен дом ( двадесет римско тире читалищен дом) в кв. 40 

(четиридесет) по плана на с. Буково, ведно с читалищна сграда - МС 

със ЗП-373 кв.м. (триста седемдесет и три квадратни метра), 

включваща: избена стая с площ 40 кв.м.(четиридесет квадратни 

метра), салон със сцена, прожекционна, библиотека, клуб, чакалня, 

предверие и тоалетни. Година на построяване 1983. 

188 136  2004-07-30 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

189 137  2013-03-12 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, село Караджалово, 

УПИ І – спортен терен в кв.3а по плана на с. Караджалово, 

одобрен със заповеди №229/1977 год. и №РД -15 -446/1992 год. 

 Масивна едноетажна сграда (съблекални) със ЗП – 207 кв.м. (двеста 

и седем квадратни метра), построена 1975 год., находяща се в УПИ І 

– спортен терен (едно римско тире спортен терен) в кв. 3а (три буква 

„а”) по плана на с. Караджалово 

190 138  2013-04-11 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Турско гробе 

кантона" имот с №801852 по картата на възстановената 

собственост за землище гр. Първомай 

 Поземлен имот с площ от 14,500 дка. (четиринадесет декара и 

петстотин квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

МЕРА, категория на земята при неполивни условия: Четвърта, 

съставляващ имот с №801852 (осем, нула, едно, осем, пет, две) 

местността "Турско гробе кантона" по картата на възстановената 

собственост за землището на гр. Първомай. Имота е образуван от 

имот №801564. 

191 139  2013-05-18 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местност „Адата Марица” имот 

№000148 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Комплекс „Плувен басейн”, представляващ поземлен имот с площ 

от 10,984 кв.м. (десет декара, деветстотин осемдесет и четири 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: Спортна територия, 

съставляващ имот с №000148 (нула, нула, нула, едно, четири, осем) в 

местността „Адата Марица” по картата на възстановената 

собственост за землището на гр. Първомай заедно с построените в 

него: Атракционен плувен басейн със стоманобетонова конструкция, 

ЗП – 320 кв.м. (триста и двадесет кв.м.) и обем 480 куб.м. 

(четиристотин и осемдесет кубични метра), детски атракционен 

плувен басейн със стоманобетонова конструкция, ЗП – 220 кв.м. 

(двеста и двадесет кв.м.) и обем 132 куб.м. (сто тридесет и два 



кубични метра), построени 1975 г.и следните сгради: Продължава в 

раздел „11” 

192 140  2013-07-09 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, село Караджалово, кв. 

36, УПИ І – Читалищен дом,битов комбинат, магазин и 

сладкарница, ПИ пл. №483 по плана на с. Караджалово, 

одобрен със заповед №229/1977 година 

 Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 560 кв.м. (хиляда 

петстотин и шестдесет квадратни метра), съставляващ УПИ І – 

Читалищен дом,битов комбинат, магазин и сладкарница (едно 

римско тире читалищен дом,битов комбинат, магазин и 

сладкарница) в кв. 36 (тридесет и шест) по плана на с. Караджалово, 

ведно с читалищна сграда - 2МС със ЗП-841 кв.м. (осемстотин 

четиридесет и един квадратни метра) и ІІ-ри етаж със ЗП -770 кв.м. 

(седемстотин и седемдесет кв.м.), съставляваща имот с пл. №483 

(четиристотин осемдесет и три), построена 1960 година. 

193 141  2013-07-09 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, село Татарево, УПИ ІІ 

- Културен дом, ПИ пл.№520 в кв. 57 по плана на с. Татарево, 

одобрен със заповед №329/1980 година 

 Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 650 кв.м. (хиляда 

шестстотин и петдесет квадратни метра), съставляващ УПИ ІІ – 

Културен дом (две римско тире културен дом), ПИ с пл. №520 

(петстотин и двадесет) в кв. 57 (петдесет и седем) по плана на с. 

Татарево, ведно с читалищна сграда - 2МС със ЗП-810 кв.м. 

(осемстотин и десет квадратни метра), включваща: изба с площ 80 

кв.м.(осемдесет квадратни метра), І-ви етаж - салон със сцена, 

сладкарница, две гримьорни, фоаие, каса, две стаи и стълбище, ІІ-ри 

етаж със ЗП -690 кв.м. (шестстотин и деветдесет кв.м.), състои се от 

библиотека, чакалня, стая, коридор, стълбище, сцена и балкони. 

Година на построяване 1963. 

194 142  2013-07-09 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, село Искра, кв. 48, 

УПИ І – СОНС, културен дом, ПИ пл. №605 по плана на с. 

Искра, одобрен със заповед №308/1971 година 

 Триетажна масивна сграда - читалище със ЗП-930 кв.м. (деветстотин 

и тридесет квадратни метра), построена 1965 год. в УПИ І – СОНС, 

културен дом (едно римско тире СОНС, културен дом), ПИ пл. №605 

(шестстотин и пет) в кв. 48 (четиридесет и осем) по плана на с. 

Искра. 

195 142  2004-07-30 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

196 143  2013-07-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Дълбок извор с ЕКАТТЕ 24493 имот с №450012, местност 

"Синият кайнак” по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Дълбок извор 

 Поземлен имот с площ от 18,048 дка. (осемнадесет декара, 

четиридесет и осем квадрани метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Шеста, съставляващ имот с номер 450012 (четири, пет, нула, нула, 

едно, две) в местността "Синият кайнак” по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Дълбок извор. 

Имотът е образуван от имоти №450001, №450002, №450003 и 

№450004. 

197 144  2013-07-24 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Воден 

с ЕКАТТЕ 11627 имот с №000538 по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Воден. 

 Поземлен имот с площ от 0,998 дка. (нула декара, деветстотин 

деветдесет и осем квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

Водостопанско съоръжение, съставляващ имот с №000538 (нула, 

нула, нула, пет, три, осем) по картата на възстановената собственост 

за землището на с. Воден. 

198 145  2013-07-24 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Воден 

с ЕКАТТЕ 11627, местност "Юсуф бунар", имот с №999241 по 

 Поземлен имот с площ от 13,801 дка. (тринадесет декара, 

осемстотин и един квадратни метра) с начин на трайно ползване: 



картата на възстановената собственост за землището на с. 

Воден. 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория при неполивни условия: Четвърта, 

съставляващо имот с номер 999241 (девет, девет, девет, две, четири, 

едно) в местността "Юсуф бунар" по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Воден. 

199 146  2013-08-05 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на 

с.Татарево с ЕКАТТЕ 72093, местност “Станимъшки път”, 

имот с №435029 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Татарево 

 Поземлен имот с площ от 1,917 дка. (един декар, деветстотин и 

седемнадесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА. Категория на земята при неполивни условия: 

Пета, съставляващо имот с номер 435029 (четири, три, пет, нула, две, 

девет) в местността "Станимъшки път” по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Татарево. Имотът е образуван от 

имот №435010. 

200 147  2013-08-05 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местност “Гидик чаир”, имот с 

№949018 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 2,000 дка. (два декара) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА. Категория на земята при неполивни 

условия: Пета (1,436) и Четвърта (0,564), съставляващо имот с номер 

949018 (девет, четири, девет, нула, едно, осем) в местността "Гидик 

чаир” по картата на възстановената собственост за землището на гр. 

Първомай. Имотът е образуван от имот №949004. 

201 148  2013-09-11 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с.Добри 

дол с ЕКАТТЕ 21440, местност "30 средния баир” , имот с 

№036012 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Добри дол 

 Поземлен имот с площ от 2,807 дка. (два декара, осемстотин и седем 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА. 

Категория на земята при неполивни условия: Шеста (0,243) и 

Четвърта (2,564), съставляващо имот с номер 036012 (нула, три, 

шест, нула, едно, две) в местността "30 средния баир” по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Добри дол. 

202 148  2004-07-30 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

203 150  2013-12-16 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище с. Езерово с 

ЕКАТТЕ 27139, имот с номер 000111 по картата на 

възстановената собственост за землището на село Езерово 

 Поземлен имот с площ 8.640 дка. (осем декара, шестстотин и 

четиридесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ВОДОЕМ, съставляващ имот с номер 000111 (нула, нула, нула, едно, 

едно, едно) по картата на възстановената собственост за землището 

на с. Езерово. 

204 151  2014-03-04 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местност “Землище кв. Дебър”, 

имот с №800568 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 18,655 дка. (шест декара, шестстотин 

петдесет и пет квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА. Категория на земята при неполивни условия: 

Шеста (5,940), Пета (0,302) и Четвърта (12,413), съставляващо имот с 

номер 800568 (осем, нула, нула, пет, шест, осем) в местността 

"ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР” по картата на възстановената собственост 

за землището на гр. Първомай. 

205 151  2004-07-30 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

206 152  2014-03-12 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местност “Дели юрт”, имот с 

 Поземлен имот с площ от 8,140 дка. (осем декара, сто и четиридесет 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА. 

Категория на земята при неполивни условия: Пета, съставляващо 



№000121 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

имот с номер 000121 (нула, нула, нула, едно, две, едно) в местността 

"ДЕЛИ ЮРТ” по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

207 152  2004-07-30 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

208 154  2014-05-29 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на село 

Брягово с ЕКАТТЕ 06745, местност "Лозята", имот №086001 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. 

Брягово. 

 Поземлен имот с площ от 39,501 дка. (тридесет и девет декара, 

петстотин и един квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Четвърта, съставляващ имот с №086001 (нула, осем, шест, нула, 

нула, едно) в местността "ЛОЗЯТА" по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Брягово. 

209 154  2004-07-30 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

210 155  2014-05-29 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на село 

Брягово с ЕКАТТЕ 06745, местност "Корийките", имот 

№089090 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Брягово. 

 Поземлен имот с площ от 51,143 дка. (петдесет и един декара, сто 

четиридесет и три квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Пета, съставляващ имот с №089090 (нула, осем, девет, нула, девет, 

нула) в местността "КОРИЙКИТЕ" по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Брягово. 

211 155  2004-07-30 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

212 156  2014-05-29 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на село 

Брягово с ЕКАТТЕ 06745, местност "Корийките", имот 

№089101 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Брягово. 

 Поземлен имот с площ от 28,359 дка. (двадесет и осем декара, 

триста петдесет и девет квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни 

условия: Пета, съставляващ имот с №089101 (нула, осем, девет, 

едно, нула, едно) в местността "КОРИЙКИТЕ" по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Брягово. 

213 157  2014-05-29 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на село 

Брягово с ЕКАТТЕ 06745, местност "Корийките", имот 

№089213 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Брягово. 

 Поземлен имот с площ от 10,784 дка. (десет декара, седемстотин 

осемдесет и четири квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Пета, съставляващ имот с №089213 (нула, осем, девет, две, едно, 

три) в местността "КОРИЙКИТЕ" по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Брягово. 

214 157  1999-11-04 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

215 158  2014-06-24 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, с. Градина, до кв. 66, 

площад между о.т. №№173-172-178 по плана на с. Градина, 

одобрен със заповед №772/1974 год. 

 Масивна едноетажна сграда със ЗП - 39 кв.м. (тридесет и девет 

квадратни метра), включваща две помещения и коридор, построена 

1978 год. за автоспирка, находяща се на площад до кв. 66 (шестдесет 

и шест) по регулационния план на с. Градина, област Пловдив. 



216 158  2004-07-30 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

217 159  2014-08-28 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местност "Землище кв. Дебър", 

имот с номер 800520 по картата на възстановената собственост 

за землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 5,360 дка. (пет декара, триста и шестдесет 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, 

категория на земята при неполивни условия: Пета, съставляващ имот 

с номер 800520 (осем, нула, нула, пет, две, нула) в местността 

"ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР" по картата на възстановената собственост 

за землището на гр. Първомай, област Пловдив. 

218 159  2004-07-30 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

219 160  2014-09-09 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. 

Драгойново с ЕКАТТЕ 23385, местност "Църквица", имот с 

номер 080004 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Драгойново. 

 Поземлен имот с площ от 55,025 дка. (петдесет и пет декара, 

двадесет и пет квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ С ХРАСТИ категория на земята при неполивни условия: 

Девета, съставляващ имот с номер 080004 (нула, осем, нула, нула, 

нула, четири) в местността "ЦЪРКВИЦА" по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Драгойново, област 

Пловдив. 

220 161  2014-09-09 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. 

Драгойново с ЕКАТТЕ 23385, местност "ЦЪРКВИЦА", имот с 

номер 080006 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Драгойново. 

 Поземлен имот с площ от 115,198 дка. (сто и петнадесет декара, сто 

деветдесет и осем квадратни метра) начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ С ХРАСТИ, категория на земята при неполивни условия: 

Девета, съставляващ имот с номер 080006 (нула, осем, нула, нула, 

нула, шест) в местността "ЦЪРКВИЦА" по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Драгойново, област 

Пловдив. 

221 162  2014-10-10 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, с. Виница, кв.18, УПИ 

ХІV - озеленяване по плана на село Виница, одобрен със 

заповед №770/1963 год. и изменен със Заповед №РД-15-

409/29.07.2013 год. на кмета на община Първомай 

 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 7 400 кв.м. (седем 

хиляди и четиристотин квадратни метра), съставляващ УПИ ХІV - 

озеленяване (четиринадесет римско тире озеленяване) в кв.18 

(осемнадесет) по плана на с. Виница, област Пловдив. 

222 162  2004-07-30 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

223 163  2014-12-12 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, село Езерово, квартал 24, 

УПИ ІІ - детска площадка и озеленяване по регулационния 

план на с. Езерово, одобрен със Заповед №59/1986 г. и изменен 

със заповед №РД-15-631/06.11.2014 год. 

 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 620 кв.м. 

(шестотин и двадесет квадратни метра), предназначен за 

общественообслужващи дейности, съставляващ УПИ ІІ - детска 

площадка и озеленяване (две римско тире - детска площадка и 

озеленяване) в кв. 24 (двадесет и четири) по регулационния план на 

с. Езерово, област Пловдив. 

224 164  2015-01-07 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Плавдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай, кв. Дебър с ЕКАТТЕ 59080, местност "Пантелей 

Липака", масив №33, имот №237 по кадастралната карта на 

местността "Пантелей Липака", одобрена със Заповед №108 от 

18.03.2004 год. на областен управител на област Пловдив. 

 Поземлен имот с площ от 2 377 кв.м. (две хиляди триста седемдесет 

и седем квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩА, 

МЕРИ, съставляващ имот номер 237 (двеста тридесет и седем) от 

масив номер 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на 



местността "ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА", землище кв. Дебър на гр. 

Първомай. 

225 165  2015-01-07 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Плавдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай, кв. Дебър с ЕКАТТЕ 59080, местност "Пантелей 

Липака", масив №33, имот №238 по кадастралната карта на 

местността "Пантелей Липака", одобрена със Заповед №108 от 

18.03.2004 год. на областен управител на област Пловдив. 

 Поземлен имот с площ от 1 726 кв.м. (хиляда седемстотин двадесет 

и шест квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩА, 

МЕРИ, съставляващ имот номер 238 (двеста тридесет и осем) от 

масив номер 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на 

местността "ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА", землище кв. Дебър на гр. 

Първомай. 

226 166  2015-01-08 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Плавдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай, кв. Дебър с ЕКАТТЕ 59080, местност "Пантелей 

Липака", масив №33, имот №239 по кадастралната карта на 

местността "Пантелей Липака", одобрена със Заповед №108 от 

18.03.2004 год. на областен управител на област Пловдив. 

 Поземлен имот с площ 592 кв.м. (петстотин деветдесет и два 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩА, МЕРИ, 

съставляващ имот номер 239 (двеста тридесет и девет) от масив 

номер 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността 

"ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА", землище кв. Дебър на гр. Първомай. 

227 167  2015-01-08 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Плавдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай, кв. Дебър с ЕКАТТЕ 59080, местност "Пантелей 

Липака", масив №33, имот №241 по кадастралната карта на 

местността "Пантелей Липака", одобрена със Заповед №108 от 

18.03.2004 год. на областен управител на област Пловдив. 

 Поземлен имот с площ 877 кв.м. (осемстотин седемдесет и седем 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩА, МЕРИ, 

съставляващ имот номер 241 (двеста четиридесет и едно) от масив 

номер 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността 

"ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА", землище кв. Дебър на гр. Първомай. 

228 168  2015-01-08 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Плавдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай, кв. Дебър с ЕКАТТЕ 59080, местност "Пантелей 

Липака", масив №33, имот №242 по кадастралната карта на 

местността "Пантелей Липака", одобрена със Заповед №108 от 

18.03.2004 год. на областен управител на област Пловдив. 

 Поземлен имот с площ 1 009 кв.м. (хиляда и девет квадратни метра) 

с начин на трайно ползване: ПАСИЩА, МЕРИ, съставляващ имот 

номер 242 (двеста четиридесет и две) от масив номер 33 (тридесет и 

три) по кадастралната карта на местността "ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА", 

землище кв. Дебър на гр. Първомай. 

229 169  2015-01-08 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Плавдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай, кв. Дебър с ЕКАТТЕ 59080, местност "Пантелей 

Липака", масив №33, имот №255 по кадастралната карта на 

местността "Пантелей Липака", одобрена със Заповед №108 от 

18.03.2004 год. на областен управител на област Пловдив. 

 Поземлен имот с площ 3 286 кв.м. (три хиляди двеста осемдесет и 

шест квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩА, 

МЕРИ, съставляващ имот номер 255 (двеста петдесет и пет) от масив 

номер 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността 

"ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА", землище кв. Дебър на гр. Първомай. 

230 170  2015-01-08 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Плавдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай, кв. Дебър с ЕКАТТЕ 59080, местност "Пантелей 

Липака", масив №33, имот №261 по кадастралната карта на 

местността "Пантелей Липака", одобрена със Заповед №108 от 

18.03.2004 год. на областен управител на област Пловдив. 

 Поземлен имот с площ 3 215 кв.м. (три хиляди двеста и петнадесет 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩА, МЕРИ, 

съставляващ имот номер 261 (двеста шестдесет и едно) от масив 

номер 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността 

"ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА", землище кв. Дебър на гр. Първомай. 

231 171  2015-01-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Дълбок 

извор с ЕКАТТЕ 24493, местността "Таук дере", имот с 

№000890 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Дълбок извор. 

 Поземлен имот с площ от 1,776 дка. (един декар, седемстотин 

седемдесет и шест квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Четвърта, съставляващ имот с номер 000890 (нула, нула, нула, осем, 

девет, нула) в местността "ТАУК ДЕРЕ" по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Дълбок извор. 

232 172  2015-01-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Дълбок 

извор с ЕКАТТЕ 24493, местността "Солук чешма", имот с 

№000475 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Дълбок извор. 

 Поземлен имот с площ от 9.256 дка. (девет декара, двеста петдесет и 

шест квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

МЕРА, категория на земята при неполивни условия: Пета, 

съставляващ имот с №000475 (нула, нула, нула, четири, седем, пет) в 



местността "СОЛУК ЧЕШМА" по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Дълбок извор. 

233 173  2015-02-04 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Коздере котор. ямач”, имот с 

№119013 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 5,302 дка. ( пет декара, триста и два 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: НИВА. Категория на 

земята при неполивни условия: девета, съставляваща имот с 

№119013 (едно, едно, девет, нула, едно, три) в местността 

"КОЗДЕРЕ КОТОР. ЯМАЧ” по картата на възстановената 

собственост за землището на гр. Първомай, обл. Пловдив. 

234 174  2015-02-04 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Боб могила дован. н”, имот с 

№122015 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 3,534 дка. ( три декара, петстотин 

тридесет и четири квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

НИВА. Категория на земята при неполивни условия: четвърта, 

съставляваща имот с №122015 (едно, две, две, нула, едно, пет) в 

местността "БОБ. МОГИЛА ДОВАН. Н” по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, обл. 

Пловдив. 

235 175  2015-02-04 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Боб могила дован. н”, имот с 

№122043 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 17,044 дка. ( седемнадесет декара, 

четиридесет и четири квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

НИВА. Категория на земята при неполивни условия: четвърта 

(16.977) и Трета (0,067), съставляваща имот с №122043 (едно, две, 

две, нула, четири, три) в местността "БОБ. МОГИЛА ДОВАН. Н” по 

картата на възстановената собственост за землището на гр. 

Първомай, обл. Пловдив. 

236 176  2015-02-09 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Г. ортамеше, д. бунар", имот с 

№191216 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 7,062 дка. (седем декара, шестдесет и два 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: НИВА. Категория на 

земята при неполивни условия: четвърта, съставляваща имот с 

№191216 (едно, девет, едно, две, едно, шест) в местността "Г. 

ОРТАМЕШЕ Д. БУНАР” по картата на възстановената собственост 

за землището на гр. Първомай, обл. Пловдив. 

237 177  2015-02-09 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Г. ортамеше, д. бунар", имот с 

№191223 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 6,308 дка. (шест декара, триста и осем 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: НИВА. Категория на 

земята при неполивни условия: четвърта, съставляваща имот с 

№191223 (едно, девет, едно, две, две, три) в местността "Г. 

ОРТАМЕШЕ Д. БУНАР” по картата на възстановената собственост 

за землището на гр. Първомай, обл. Пловдив. Имотът е образуван от 

имот с №191079. 

238 178  2015-02-09 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Коздере котор. ямач", имот с 

№211021 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 1,867 дка. (един декар, осемстотин 

шестдесет и седем квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

НИВА. Категория на земята при неполивни условия: девета, 

съставляваща имот с номер 211021 (две, едно, едно, нула, две, едно) 

в местността "КОЗДЕРЕ КОТОР. ЯМАЧ” по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, обл. 

Пловдив. 

239 179  2015-02-10 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, село Искра, кв. 72, УПИ 

ХІІ - за зеленина по регулационния план на с. Искра, одобрен 

със заповед №308 от 1971 година 

 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 3 140 кв.м. (три 

хиляди сто и четиридесет квадратни метра), предназначен за 

озеленяване, съставляващ УПИ ХІІ - за зеленина (дванадесет римско 



тире за зеленина) в кв. 72 (седемдесет и две) по плана на с. Искра, 

област Пловдив. 

240 180  2015-02-10 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, село Искра, квартал 54, 

УПИ І - за зеленина по регулационния план на с. Искра, 

одобрен със заповед №308 от 1971 година 

 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 6 320 кв.м. (шест 

хиляди триста и двадесет квадратни метра), отреден за озеленяване, 

състтавляващ УПИ І - за зеленина (едно римско тире за зеленина) в 

кв. 54 (петдесет и четири) по регулационния план на село Искра, 

област Пловдив. 

241 181  2015-02-16 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Коздере котор. ямач”, имот с 

№211022 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 3,030 дка. ( три декара и тридесет 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: НИВА. Категория на 

земята при неполивни условия: Девета, съставляваща имот с номер 

211022 (две, едно, едно, нула, две, две) в местността "КОЗДЕРЕ 

КОТОР. ЯМАЧ” по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай, обл. Пловдив. Имотът е образуван от 

имот с номер 211015. 

242 182  2015-02-16 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Коздере котор. ямач", имот с 

№214012 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 3,000 дка. (три декара) с начин на трайно 

ползване: НИВА. Категория на земята при неполивни условия: 

девета, съставляваща имот с номер 214012 (две, едно, четири, нула, 

едно, две) в местността "КОЗДЕРЕ КОТОР. ЯМАЧ” по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, обл. 

Пловдив. 

243 183  2015-02-16 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Коздере котор. ямач", имот с 

№214021 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 2.582 дка. (два декара, петстотин 

осемдесет и два квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

НИВА, категория на земята при неполивни условия: Девета, 

съставляваща имот с номер 214021 (две, едно, четири, нула, две, 

едно) в местността "КОЗДЕРЕ КОТОР. ЯМАЧ" по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, обл. 

Пловдив. 

244 184  2015-03-17 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местност "Землище кв. Дебър”, 

имот с №411010 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 9,395 дка. (девет декара, триста деветдесет 

и пет квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

МЕРА. Категория на земята при неполивни условия: Шеста, 

съставляващо имот с номер 411010 (четири, едно, едно, нула, едно, 

нула) в местността "Землище кв. Дебър” по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай. Имотът е 

образуван от имот №411009. 

245 185  2015-03-18 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местност “Дели юрт”, имот с 

№000102 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 41,271 дка. (четиридесет и един декара, 

двеста седемдесет и един квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: ГРАДСКИ ПАРК. Категория на земята при неполивни 

условия: Пета, съставляващо имот с номер 000102 (нула, нула, нула, 

едно, нула, две) в местността "ДЕЛИ ЮРТ” по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай. 

246 186  2015-03-18 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местност “Адата Марица”, имот с 

№000052 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 6,942 дка. (шест декара, деветстотин 

четиридесет и два квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА. Категория на земята при неполивни условия: 

Трета, съставляващо имот с номер 000052 (нула, нула, нула, нула, 



пет, две) в местността "АДАТА МАРИЦА” по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай. 

247 187  2015-03-18 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с.Добри 

дол с ЕКАТТЕ 21440, местност "30 средния баир” , имот с 

№036013 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Добри дол 

 Поземлен имот с площ от 0,111 дка. (нула декара, сто и единадесет 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА. 

Категория на земята при неполивни условия: Четвърта, 

съставляващо имот с номер 036013 (нула, три, шест, нула, едно, три) 

в местността "30 СРЕДНИЯ БАИР” по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Добри дол. 

248 188  2015-04-28 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Плавдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай, кв. Дебър с ЕКАТТЕ 59080, местност "Пантелей 

Липака", масив №37, имот №179 по кадастралната карта на 

местността "Пантелей Липака", одобрена със Заповед №108 от 

18.03.2004 год. на областен управител на област Пловдив. 

 Поземлен имот с площ 1 535 кв.м. (хиляда петстотин тридесет и пет 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩА, МЕРИ, 

съставляващ имот номер 179 (сто седемдесет и девет) от масив 

номер 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността 

"ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА", землище кв. Дебър на гр. Първомай. 

249 189  2015-04-28 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Плавдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай, кв. Дебър с ЕКАТТЕ 59080, местност "Пантелей 

Липака", масив №37, имот №180 по кадастралната карта на 

местността "Пантелей Липака", одобрена със Заповед №108 от 

18.03.2004 год. на областен управител на област Пловдив. 

 Поземлен имот с площ 227 кв.м. (двеста двадесет и седем квадратни 

метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩА, МЕРИ, съставляващ 

имот номер 180 (сто и осемдесет) от масив номер 37 (тридесет и 

седем) по кадастралната карта на местността "ПАНТЕЛЕЙ 

ЛИПАКА", землище кв. Дебър на гр. Първомай. 

250 190  2015-04-28 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Плавдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай, кв. Дебър с ЕКАТТЕ 59080, местност "Пантелей 

Липака", масив №37, имот №181 по кадастралната карта на 

местността "Пантелей Липака", одобрена със Заповед №108 от 

18.03.2004 год. на областен управител на област Пловдив. 

 Поземлен имот с площ 604 кв.м. (шестстотин и четири квадратни 

метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩА, МЕРИ, съставляващ 

имот номер 181 (сто и осемдесет и едно) от масив номер 37 

(тридесет и седем) по кадастралната карта на местността 

"ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА", землище кв. Дебър на гр. Първомай. 

251 191  2015-04-28 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Плавдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай, кв. Дебър с ЕКАТТЕ 59080, местност "Пантелей 

Липака", масив №37, имот №182 по кадастралната карта на 

местността "Пантелей Липака", одобрена със Заповед №108 от 

18.03.2004 год. на областен управител на област Пловдив. 

 Поземлен имот с площ 464 кв.м. (четиристотин шестдесет и четири 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩА, МЕРИ, 

съставляващ имот номер 182 (сто и осемдесет и две) от масив номер 

37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността 

"ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА", землище кв. Дебър на гр. Първомай. 

252 192  2015-05-14 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Плавдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай, кв. Дебър с ЕКАТТЕ 59080, местност "Пантелей 

Липака", масив №37, имот №183 по кадастралната карта на 

местността "Пантелей Липака", одобрена със Заповед №108 от 

18.03.2004 год. на областен управител на област Пловдив. 

 Поземлен имот с площ 407 кв.м. (четиристотин и седем квадратни 

метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩА, МЕРИ, съставляващ 

имот номер 183 (сто и осемдесет и три) от масив номер 37 (тридесет 

и седем) по кадастралната карта на местността "ПАНТЕЛЕЙ 

ЛИПАКА", землище кв. Дебър на гр. Първомай. 

253 193  2015-05-14 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Плавдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай, кв. Дебър с ЕКАТТЕ 59080, местност "Пантелей 

Липака", масив №37, имот №199 по кадастралната карта на 

местността "Пантелей Липака", одобрена със Заповед №108 от 

18.03.2004 год. на областен управител на област Пловдив. 

 Поземлен имот с площ 31 кв.м. (тридесет и един квадратни метра) с 

начин на трайно ползване: ПАСИЩА, МЕРИ, съставляващ имот 

номер 199 (сто и деветдесет и девет) от масив номер 37 (тридесет и 

седем) по кадастралната карта на местността "ПАНТЕЛЕЙ 

ЛИПАКА", землище кв. Дебър на гр. Първомай. 

254 194  2015-05-14 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Плавдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай, кв. Дебър с ЕКАТТЕ 59080, местност "Пантелей 

Липака", масив №38, имот №114 по кадастралната карта на 

местността "Пантелей Липака", одобрена със Заповед №108 от 

18.03.2004 год. на областен управител на област Пловдив. 

 Поземлен имот с площ 743 кв.м. (седемстотин четиридесет и три 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩА, МЕРИ, 

съставляващ имот номер 114 (сто и четиринадесет) от масив номер 

38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на местността 

"ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА", землище кв. Дебър на гр. Първомай. 



255 195  2015-05-14 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Плавдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай, кв. Дебър с ЕКАТТЕ 59080, местност "Пантелей 

Липака", масив №38, имот №124 по кадастралната карта на 

местността "Пантелей Липака", одобрена със Заповед №108 от 

18.03.2004 год. на областен управител на област Пловдив. 

 Поземлен имот с площ 1 217 кв.м. (хиляда двеста и седемнадесет 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩА, МЕРИ, 

съставляващ имот номер 124 (сто двадесет и четири) от масив номер 

38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на местността 

"ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА", землище кв. Дебър на гр. Първомай. 

256 196  2015-05-14 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Плавдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай, кв. Дебър с ЕКАТТЕ 59080, местност "Пантелей 

Липака", масив №39, имот №196 по кадастралната карта на 

местността "Пантелей Липака", одобрена със Заповед №108 от 

18.03.2004 год. на областен управител на област Пловдив 

 Поземлен имот с площ 1 822 кв.м. (хиляда осемстотин двадесет и 

два квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩА, МЕРИ, 

съставляващ имот номер 196 (сто и деветдесет и шест) от масив 

номер 39 (тридесет и девет) по кадастралната карта на местността 

"ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА", землище кв. Дебър на гр. Първомай. 

257 197  2015-05-15 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Плавдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай, кв. Дебър с ЕКАТТЕ 59080, местност "Пантелей 

Липака", масив №39, имот №199 по кадастралната карта на 

местността "Пантелей Липака", одобрена със Заповед №108 от 

18.03.2004 год. на областен управител на област Пловдив. 

 Поземлен имот с площ 110 кв.м. (сто и десет квадратни метра) с 

начин на трайно ползване: ПАСИЩА, МЕРИ, съставляващ имот 

номер 199 (сто и деветдесет девет) от масив номер 39 (тридесет и 

девет) по кадастралната карта на местността "ПАНТЕЛЕЙ 

ЛИПАКА", землище кв. Дебър на гр. Първомай 

258 198  2015-05-15 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Плавдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай, кв. Дебър с ЕКАТТЕ 59080, местност "Пантелей 

Липака", масив №39, имот №200 по кадастралната карта на 

местността "Пантелей Липака", одобрена със Заповед №108 от 

18.03.2004 год. на областен управител на област Пловдив. 

 Поземлен имот с площ 172 кв.м. (сто седемдесет и два квадратни 

метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩА, МЕРИ, съставляващ 

имот номер 200 (двеста) от масив номер 39 (тридесет и девет) по 

кадастралната карта на местността "ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА", 

землище кв. Дебър на гр. Първомай. 

259 199  2015-05-15 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Плавдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай, кв. Дебър с ЕКАТТЕ 59080, местност "Пантелей 

Липака", масив №39, имот №204 по кадастралната карта на 

местността "Пантелей Липака", одобрена със Заповед №108 от 

18.03.2004 год. на областен управител на област Пловдив. 

 Поземлен имот с площ 768 кв.м. (седемстотин шестдесет и осем 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩА, МЕРИ, 

съставляващ имот номер 204 (двеста и четири) от масив номер 39 

(тридесет и девет) по кадастралната карта на местността 

"ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА", землище кв. Дебър на гр. Първомай. 

260 200  2015-05-18 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Плавдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай, кв. Дебър с ЕКАТТЕ 59080, местност "Пантелей 

Липака", масив №39, имот №212 по кадастралната карта на 

местността "Пантелей Липака", одобрена със Заповед №108 от 

18.03.2004 год. на областен управител на област Пловдив. 

 Поземлен имот с площ 1 340 кв.м. (хиляда триста и четиридесет 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩА, МЕРИ, 

съставляващ имот номер 212 (двеста и дванадесет) от масив номер 

39 (тридесет и девет) по кадастралната карта на местността 

"ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА" в землище кв. Дебър на гр. Първомай. 

261 201  2015-05-18 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Плавдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай, кв. Дебър с ЕКАТТЕ 59080, местност "Пантелей 

Липака", масив №39, имот №213 по кадастралната карта на 

местността "Пантелей Липака", одобрена със Заповед №108 от 

18.03.2004 год. на областен управител на област Пловдив. 

 Поземлен имот с площ 2 010 кв.м. (две хиляди и десет квадратни 

метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩА, МЕРИ, съставляващ 

имот номер 213 (двеста и тринадесет) от масив номер 39 (тридесет и 

девет) по кадастралната карта на местността "ПАНТЕЛЕЙ 

ЛИПАКА", землище кв. Дебър на гр. Първомай. 

262 202  2015-06-26 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местност "Землище кв. Дебър" 

имот с №800127 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай 

 Поземлен имот с площ от 2,145 дка. ( два декара, сто четиридесет и 

пет квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, 

категория на земята при неполивни условия: Четвърта, съставляващ 

имот с №800127 (осем, нула, нула, едно, две, седем) в местността 

"Землище кв. Дебър" по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

263 203  2015-08-07 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 .Област Пловдивска, община Първомай, с. Караджалово, 

квартал 57, УПИ ІІ– озеленяване и спорт по регулационния 

 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 6 440 кв.м. (шест 

хиляди четиристотин и четиридесет квадратни метра), съставляващ 



план на с. Караджалово, одобрен със заповед №229/1977 г. и 

изменен със Заповед №РД-15- 181 /07.04.2015 год.. 

УПИ ІІ - (две римско) – озеленяване и спорт в кв. 57 (петдесет и 

седем) по плана на с. Караджалово. 

264 204  2015-08-17 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, с. Караджалово, 

квартал 57, УПИ VІІІ - детска площадка по регулационния 

план на с. Караджалово, одобрен със заповед №229/1977 г. и 

изменен със Заповед №РД-15- 181 /07.04.2015 год.. 

 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 900 кв.м. 

(деветстотин квадратни метра), съставляващ УПИ VІІІ - (осем 

римско) – детска площадка в кв. 57 (петдесет и седем) по плана на с. 

Караджалово. 

265 204  2004-10-21 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

266 205  2015-08-17 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местност "Землище кв. Дебър" 

имот с №800109 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай 

 Поземлен имот с площ от 20, 867 дка. ( двадесет декара, осемстотин 

шестдесет и седем квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: Пета 

(4,241 дка.) и Четвърта (16,626 дка.), съставляващ имот с №800109 

(осем, нула, нула, едно, нула, девет) в местността "Землище кв. 

Дебър" по картата на възстановената собственост за землището на 

гр. Първомай. 

267 205  2004-10-22 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

268 206  2015-08-17 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местност "Землище кв. Дебър" 

имот с №800888 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай 

 Поземлен имот с площ от 8, 476 дка. (осем декара, четиристотин 

седемдесет и шест квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: Пета 

(0,665 дка.) и Четвърта (7,811 дка.), съставляващ имот с №800888 

(осем, нула, нула, осем, осем, осем) в местността "ЗЕМЛИЩЕ КВ. 

ДЕБЪР" по картата на възстановената собственост за землището на 

гр. Първомай. 

269 206  2004-10-22 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

270 207  2015-09-09 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на село 

Буково с ЕКАТТЕ 56335, местността "Бозалъково", имот с 

№051023 по картата на възстановената собственост за 

землището на село Буково. 

 Поземлен имот с площ от 1,763 дка. (един декар, седемстотин 

шестдесет и три квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ВОДОСТОПАНСКО СЪОРЪЖЕНИЕ. съставляващ имот с номер 

051023 (нула, пет, едно, нула, две, три) в местността 

"БОЗАЛЪКОВО” по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Буково, община Първомай, област Пловдив, ведно с 

построената в него едноетажна масивна сграда (водохранилище) със 

ЗП от 36 кв.м. (тридесет и шест квадратни метра); година на 

построяване 1954 г.. 

271 207  2004-10-22 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

272 208  2015-11-17 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Орешака моран. 

 Поземлен имот с площ от 1,500 дка.(един декар и петстотин 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ МЕРА, 

категория на земята при неполивни условия: Четвърта, съставляващо 



лозя", имот с №394011 по картата на възстановената 

собственост за землището на гр. Първомай 

имот с №394011 (три, девет, четири, нула, едно, едно) в местността 

"ОРЕШАКА МОРАН. ЛОЗЯ" по картата на възстановената 

собственост за землището на гр.Първомай 

273 208  2004-10-22 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

274 209  2015-11-17 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Землище кв. Дебър", 

имот с №411011 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай 

 Поземлен имот с площ от 31,363 дка.(тридесет и един декар, триста 

шестдесет и три квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Шеста (17,416) и Пета (13,047), съставляващо имот с №411011 

(четири, едно, едно, нула, едно, едно) в местността "ЗЕМЛИЩЕ КВ. 

ДЕБЪР" по картата на възстановената собственост за землището на 

град Първомай. 

275 210  2015-11-17 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Землище кв. Дебър", 

имот с №411012 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай 

 Поземлен имот с площ от 52, 747 дка.(петдесет и два декара, 

седемстотин четиридесет и седем квадратни метра) с начин на 

трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при 

неполивни условия: Шеста, съставляващ имот с номер 411012 

(четири; едно; едно; нула; едно; две) в местността "ЗЕМЛИЩЕ КВ. 

ДЕБЪР" по картата на възстановената собственост за землището на 

град Първомай. 

276 211  2015-11-17 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Землище кв. Дебър", 

имот с №800062 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай 

 Поземлен имот с площ от 9,581 дка.(девет декара, петстотин 

осемдесет и един квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Четвърта (4,793) и Трета (4,787), съставляващ имот с номер 800062 

(осем; нула; нула; нула; шест; две) в местността "ЗЕМЛИЩЕ КВ. 

ДЕБЪР" по картата на възстановената собственост за землището на 

град Първомай. 

277 212  2015-11-24 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Градина с ЕКАТТЕ 17484 местност "Юрена" имот с №004131 

по картата на възстановената собственост за землището на с. 

Градина 

 Поземлен имот с площ от 19,533 дка. (деветнадесет декара, 

петстотин тридесет и три квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни 

условия: Четвърта, съставляващ имот с №004131 (нула, нула, четири, 

едно, три, едно) в местността "ЮРЕНА" по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Градина, област 

Пловдив. 

278 213  2015-11-24 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на село 

Градина с ЕКАТТЕ 17484, местност "Юрена", имот с №004132 

по картата на възстановената собственост за землището на село 

Градина. 

 Поземлен имот с площ от 11,075 дка (единадесет декара, седемдесет 

и пет квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

МЕРА, категория на земята при неполивни условия: Четвърта, 

съставляващ имот с номер 004132 (нула; нула; четири; едно; три; 

две) в местността "ЮРЕНА" по картата на възстановената 

собственост за землището на село Градина, община Първомай, 

област Пловдив. 

279 214  2015-11-24 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на село 

Дълбок извор с ЕКАТЕ 24493, местността "Край село", имот 

№164005 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Дълбок извор. 

 Поземлен имот с площ от 2,000 дка. (два декара) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни 

условия: Четвърта, съставляващ имот с номер 164005 (едно; шест; 

четири; нула; нула; пет) в местността "КРАЙ СЕЛО" по картата на 



възстановената собственост за землището на с. Дълбок извор, 

община Първомай, област Пловдив. Имотът е образуван от имот 

№164002. 

280 215  2015-12-01 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Землище кв. Дебър", 

имот с №800298 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 39,680 дка.(тридесет и девет декара, 

шестстотин и осемдесет квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни 

условия: Шеста (0,658), Пета (37,621), Четвърта (0,264) и Трета 

(1,137), съставляващ имот с номер 800298 (осем; нула; нула; две; 

девет; осем) в местността "ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР" по картата на 

възстановената собственост за землището на град Първомай. 

281 216  2015-12-01 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Землище кв. Дебър", 

имот с №800397 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 9,313 дка. (девет декара, триста и 

тринадесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

МЕРА, категория на земята при неполивни условия: Девета (2,139) и 

Четвърта (7,174), съставляващ имот с номер 800397 (осем; нула; 

нула; три; девет, седем) в местността "ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР" по 

картата на възстановената собственост за землището на град 

Първомай. 

282 216  2004-10-28 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

283 217  2015-12-01 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Землище кв. Дебър", 

имот с №800838 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 12,953 дка.(дванадесет декара, 

двесдеветстотин петдесет и три квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни 

условия: Четвърта, съставляващ имот с номер 800838 (осем; нула; 

нула; осем; три; осем) в местността "ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР" по 

картата на възстановената собственост за землището на град 

Първомай. 

284 217  2004-10-28 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

285 218  2015-12-08 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Землище кв. Дебър", 

имот с №800891 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 11,280 дка.(единадесет декара, двеста и 

осемдесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

МЕРА, категория на земята при неполивни условия: Четвърта, 

съставляващ имот с номер 800891 (осем; нула; нула; осем; девет; 

едно) в местността "ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР" по картата на 

възстановената собственост за землището на град Първомай. 

286 218  2004-10-28 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

287 219  2015-12-08 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Землище кв. Дебър" 

имот с №800893 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 11,106 дка.(единадесет декара, сто и шест 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, 

категория на земята при неполивни условия: Четвърта (7,876) и 

Трета (3,230), съставляващ имот с номер 800893 (осем; нула; нула; 



осем; девет; три) в местността "ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР" по картата 

на възстановената собственост за землището на град Първомай. 

288 220  2015-12-09 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Землище кв. Дебър" 

имот с №800896 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 2,473 дка.(два декара, четиристотин 

седемдесет и три квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Четвърта, съставляващ имот с номер 800896 (осем; нула; нула; осем; 

девет; шест) в местността "ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР" по картата на 

възстановената собственост за землището на град Първомай. 

289 220  2004-10-28 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

290 221  2015-12-14 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Землище кв. Дебър", 

имот с №801024 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 85,751 дка. (осемдесет и пет декара, 

седемстотин петдесет и един квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни 

условия: Шеста (0,859), Пета (27,496), Четвърта (8,709) и Трета 

(48,687), съставляващ имот с номер 801024 (осем; нула; едно, нула, 

две, четири) в местността "ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР" по картата на 

възстановената собственост за землището на град Първомай. 

291 222  2015-12-14 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Землище кв. Дебър", 

имот с №801047 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 9,512 дка. (девет декара, петстотин и 

дванадесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

МЕРА, категория на земята при неполивни условия: Девета, 

съставляващ имот с номер 801047 (осем; нула; едно, нула, четири, 

седем) в местността "ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР" по картата на 

възстановената собственост за землището на град Първомай. 

292 223  2016-01-12 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Върбака черничките", 

имот с №000336 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 48,993 дка. (четиридесет и осем декара, 

деветстотин деветдесет и три квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни 

условия: Седма, съставляващ имот с номер 000336 (нула; нула; нула; 

три; три; шест) в местността "ВЪРБАКА ЧЕРНИЧКИТЕ" по картата 

на възстановената собственост за землището на град Първомай. 

293 224  2016-01-13 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Адата Марица", имот 

с №000459 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 7,107 дка. (седем декара, сто и седем 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, 

категория на земята при неполивни условия: Седма, съставляващ 

имот с номер 000459 (нула; нула; нула; четири; пет; девет) в 

местността "АДАТА МАРИЦА" по картата на възстановената 

собственост за землището на град Първомай. 

294 225  2016-01-21 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на село 

Буково с ЕКАТТЕ 56335, имот №047017, местността "Чулфата" 

по картата на възстановената собственост за землище с. Буково 

 Поземлен имот с площ от 9.116 дка. (девет декара и сто и 

шестнадесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ВОДОСТОПАНСКО СЪОРЪЖЕНИЕ, Категория на земята при 

неполивни условия: Четвърта, съставляващ имот с номер 047017 

(нула; четири; седем; нула; едно; седем) в местността "ЧУЛФАТА” 

по картата на възстановената собственост за землището на село 

Буково. Върху имота има следните ограничения: Санитарно 

охранителна зона на водоснабдителен обект - Пояс "А". Забранява се 

всякаква дейност, несвързана с експлоатацията на обекта. 



295 226  2016-01-21 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на град 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местност „Върбака черничките”, 

имот с №000460 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 39,080 дка. (тридесет и девет декара и 

осемдесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

МЕРА, категория на земята при неполивни условия: Седма, 

съставляващ имот с номер 000460 (нула; нула; нула; четири; шест; 

нула) в местността "ВЪРБАКА ЧЕРНИЧКИТЕ" по картата на 

възстановената собственост за землището на град Първомай. 

296 227  2016-01-21 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местност "Крушака Самахора", 

имот с №000491 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 16,191 дка. (шестнадесет декара, сто 

деветдесет и един квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Пета, съставляващ имот с номер 000491 (нула; нула; нула; четири; 

девет; едно) в местността "КРУШАКА САМАХОРА" по картата на 

възстановената собственост за землището на град Първомай. 

297 228  2016-01-21 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местност "Крушака Самахора", 

имот с №000493 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 11,130 дка. (единадесет декара, сто и 

тридесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

МЕРА, категория на земята при неполивни условия: Пета, 

съставляващ имот с номер 000493 (нула; нула; нула; четири; девет; 

три) в местността "КРУШАКА САМАХОРА" по картата на 

възстановената собственост за землището на град Първомай. 

298 228  2004-11-04 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

299 229  2016-02-04 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, село Крушево, квартал 

34, УПИ ХІХ– зеленина по регулационния план на с. Крушево, 

одобрен със заповед №60/1986 год. 

 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 010 кв.м. (хиляда 

и десет квадратни метра), предназначен за озеленяване, съставляващ 

УПИ ХІХ (деветнадесет римско) – зеленина в кв.34 (тридесет и 

четири) по регулационния план на с. Крушево, област Пловдив. 

300 230  2016-02-04 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, село Бяла река, УПИ ІІІ - 

училище в кв.10 по регулационният план на с. Бяла река, 

одобрен със заповед №336/1967 год.; Основно училище 

"Любен Каравелов" 

 Застроен урегулиран поземлен имот с площ 9 580 кв.м. (девет 

хиляди петстотин и осемдесет квадратни метра), съставляващ УПИ 

ІІІ (три римско) – Училище в кв. 10 (десет) по регулационния план 

на с. Бяла река, заедно с построените в него масивна едноетажна 

сграда (училище) със ЗП - 532 кв.м. (петстотин тридесет и два кв.м.), 

включваща помещения: осем класни стаи, дирекция, учителска стая, 

кабинет - хранилище, коридор и изба с площ от 100 кв.м. (сто кв.м). 

Година на строеж 1929 год.. Масивна едноетажна сграда със ЗП - 240 

кв.м., (двеста и четиридесет кв.м.) включваща помещения: 

работилница - трудово обучение, физкултурен салон, кабинет по 

готварство, склад и коридор. Година на строеж 1956 год.. 

301 231  2016-02-09 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Вереница", имот с 

№398006 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 3,280 дка.(три декара, двеста и осемдесет 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, 

категория на земята при неполивни условия: Девета, съставляващ 

имот с номер 398006 (три, девет, осем, нула, нула, шест) в 

местността "ВЕРЕНИЦА" по картата на възстановената собственост 

за землището на град Първомай. 

302 231  2004-11-04 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       



303 232  2016-02-09 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, село Православен, УПИ І 

- Културен дом в кв.29 по регулационният план на с. 

Православен, одобрен със заповед №171/1986 год. и изменен 

със заповед №РД-15-143/07.03.2008 год. на кмета на община 

Първомай 

 Застроен урегулиран поземлен имот с площ 3 640 кв.м. (три хиляди 

шестстотин и четиридесет квадратни метра), съставляващ УПИ І 

(едно римско) – Културен дом в кв. 29 (двадесет и девет) по 

регулационния план на с. Православен, ведно с масивна двуетажна 

сграда (читалище) със ЗП - 322 кв.м. (триста двадесет и два кв.м.), 

построена 1970 година. 

304 232  2004-11-04 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

305 233  2016-02-09 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Вереница", имот с 

№398009 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 7,654 дка.(седем декара, шестстотин 

петдесет и четири квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Девета, съставляващ имот с номер 398009 (три, девет, осем, нула, 

нула, девет) в местността "ВЕРЕНИЦА" по картата на 

възстановената собственост за землището на град Първомай. 

306 234  2016-02-09 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Вереница", имот с 

№398012 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 7,477 дка. (седем декара, четиристотин 

седемдесет и седем квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Девета, съставляващ имот с номер 398012 (три, девет, осем, нула, 

едно, две) в местността "ВЕРЕНИЦА" по картата на възстановената 

собственост за землището на град Първомай. 

307 235  2016-02-22 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Дълбок 

извор с ЕКАТТЕ 24493, местността "Минчовия бунар", имот с 

№000312 по картата на възстановената собственост за 

землището на село Дълбок извор 

 Поземлен имот с площ от 138,990 дка.(сто тридесет и осем декара, 

деветстотин и деветдесет квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни 

условия: Пета, съставляващ имот с номер 000312 (нула; нула; нула; 

три; едно; две) в местността "МИНЧОВИЯ БУНАР" по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Дълбок извор. 

308 236  2016-02-22 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Виница с 

ЕКАТТЕ 11123, местността "Малкия юрт", имот с №006041 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. 

Виница. 

 Поземлен имот с площ от 712,749 дка.(седемстотин и дванадесет 

декара седемстотин четиридесет и девет квадратни метра) с начин на 

трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при 

неполивни условия: Пета, съставляващ имот с номер 006041 (нула; 

нула; шест; нула; четири; едно) в местността "МАЛКИЯ ЮРТ" по 

картата на възстановената собственост за землището на с. Виница. 

309 237  2016-02-22 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Виница с 

ЕКАТТЕ 11123, местността "Кулебаир", имот с №016013 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. 

Виница. 

 Поземлен имот с площ от 134,222 дка.(сто тридесет и четири декара, 

двеста двадесет и два квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: Пета 

(26,241); Четвърта (54,570) и Трета (53,411), съставляващ имот с 

номер 016013 (нула; едно; шест; нула; едно; три) в местността 

"КУЛЕБАИР" по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Виница. 

310 238  2016-02-22 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Дълбокодере мадж. 

б", имот с №399007 по картата на възстановената собственост 

за землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 3,189 дка. (три декара, сто осемдесет и 

девет квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

МЕРА, категория на земята при неполивни условия: Пета, 

съставляващ имот с номер 399007 (три, девет, девет, нула, нула, 



седем) в местността "ДЪЛБОКОДЕРЕ МАДЖ. Б" по картата на 

възстановената собственост за землището на град Първомай. 

311 239  2016-02-25 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Вълчебряст крушака", 

имот с №402028 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 5,795 дка.(пет декара, седемстотин 

деветдесет и пет квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Шеста, съставляващ имот с номер 402028 (четири, нула, две, нула, 

две, осем) в местността "ВЪЛЧЕБРЯСТ КРУШАКА" по картата на 

възстановената собственост за землището на град Първомай. 

312 239  2004-11-04 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

313 240  2016-02-25 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Землище кв. Дебър", 

имот с №801053 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 9,775 дка.(девет декара, седемстотин 

седемдесет и пет квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Девета (0,001) и Пета (9,774), съставляващ имот с номер 801053 

(осем, нула, едно, нула, пет, три) в местността "ЗЕМЛИЩЕ КВ. 

ДЕБЪР" по картата на възстановената собственост за землището на 

град Първомай. 

314 241  2016-02-25 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Землище кв. Дебър", 

имот с №801663 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 4,871 дка.(четири декара, осемстотин 

седемдесет и един квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Пета, съставляващ имот с номер 801663 (осем, нула, едно, шест, 

шест, три) в местността "ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР" по картата на 

възстановената собственост за землището на град Първомай. 

315 242  2016-04-08 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Вереница", имот с 

№404011 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 19,794 дка. (деветнадесет декара, 

седемстотин деветдесет и четири квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни 

условия: Шеста, съставляващ имот с номер 404011 (четири, нула, 

четири, нула, едно, едно) в местността "ВЕРЕНИЦА" по картата на 

възстановената собственост за землището на град Първомай. 

316 243  2016-04-08 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Вереница", имот с 

№404045 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 5,308 дка. (пет декара, триста и осем 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, 

категория на земята при неполивни условия: Шеста, съставляващ 

имот с номер 404045 (четири, нула, четири, нула, четири, пет) в 

местността "ВЕРЕНИЦА" по картата на възстановената собственост 

за землището на град Първомай. 

317 244  2016-04-08 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Герена", имот с 

№405003 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 10,820 дка. (десет декара, осемстотин и 

двадесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

МЕРА, категория на земята при неполивни условия: Пета, 

съставляващ имот с номер 405003 (четири, нула, пет, нула, нула, три) 

в местността "ГЕРЕНА" по картата на възстановената собственост за 

землището на град Първомай. 

318 245  2016-04-11 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Коздере котор. ямач”, имот с 

 Поземлен имот с площ от 10,924 дка. ( десет декара, деветстотин 

двадесет и четири квадратни метра) с начин на трайно ползване: 



№407012 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

ПАСИЩЕ, МЕРА. Категория на земята при неполивни условия: 

девета, съставляваща имот с №407012 (четири, нула, седем, нула, 

едно, две) в местността "КОЗДЕРЕ КОТОР. ЯМАЧ” по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, обл. 

Пловдив. 

319 246  2016-04-11 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Пантелей, Липака", 

имот с №408026 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 6,753 дка. (шест декара, седемстотин 

петдесет и три квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА. Категория на земята при неполивни условия: 

Девета, съставляващ имот с номер 408026 (четири, нула, осем, нула, 

две, шест) в местността "ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА" по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, област 

Пловдив 

320 247  2016-04-25 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Чилтика", имот 

№409005 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 7,760 дка. (седем декара, седемстотин и 

шестдесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

МЕРА. Категория на земята при неполивни условия: Четвърта, 

съставляващ имот с номер 409005 (четири; нула; девет; нула; нула; 

пет) в местността "ЧИЛТИКА" по картата на възстановената 

собственост за землището на гр. Първомай, област Пловдив. 

321 248  2016-04-25 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Чилтика", имот 

№409007 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 3,202 дка. (три декара, двеста и два 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА. 

Категория на земята при неполивни условия: Четвърта, съставляващ 

имот с номер 409007 (четири; нула; девет; нула; нула; седем) в 

местността "ЧИЛТИКА" по картата на възстановената собственост 

за землището на гр. Първомай, област Пловдив. 

322 249  2016-04-25 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Землище, кв. Дебър", 

имот №800814 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 33.462 дка. (тридесет и три декара, 

четиристотин шестдесет и два квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА. Категория на земята при неполивни 

условия: Девета (5.092); Пета (20.189); Четвърта (4.474) и Трета 

(3.707), съставляващ имот с номер 800814 (осем, нула, нула, осем, 

едно, четири) в местността "ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР" по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, област 

Пловдив. 

323 250  2016-04-25 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Землище, кв. Дебър", 

имот №800728 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 29,291 дка. (двадесет и девет декара, 

двеста деветдесет и един квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА. Категория на земята при неполивни 

условия: Четвърта (24,437) и Трета (4,854), съставляващ имот с 

номер 800728 (осем, нула, нула, седем, две, осем) в местността 

"ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР" по картата на възстановената собственост 

за землището на гр. Първомай, област Пловдив. 

324 251  2016-05-05 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Землище, кв. Дебър", 

имот №800926 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 10.679 дка. (десет декара, шестстотин 

седемдесет и девет квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА. Категория на земята при неполивни условия: 

Девета, съставляващ имот с номер 800926 (осем, нула, нула, девет, 

две, шест) в местността "ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР" по картата на 



възстановената собственост за землището на гр. Първомай, област 

Пловдив. 

325 252  2016-05-05 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Землище, кв. Дебър", 

имот №800929 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 9,698 дка. (девет декара, шестотин 

деветдесет и осем квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА. Категория на земята при неполивни условия: 

Девета, съставляващ имот с номер 800929 (осем; нула; нула; девет; 

две; девет) в местността "ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР" по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, област 

Пловдив. 

326 253  2016-05-05 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Землище, кв. Дебър", 

имот №800930 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 13, 516 дка. (тринадесет декара, петстотин 

и шестнадесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА. Категория на земята при неполивни условия: 

Девета (13,404) и Четвърта (0,112), съставляващ имот с номер 800930 

(осем, нула, нула, девет, три, нула) в местността "ЗЕМЛИЩЕ КВ. 

ДЕБЪР" по картата на възстановената собственост за землището на 

гр. Първомай, област Пловдив. 

327 254  2016-05-12 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, кв. 89, 

ПИ пл. №1316, УПИ І –ОБНС, адм. по плана на гр. Първомай, 

одобрен със заповед №РД-15-666/1994 год. 

 Самостоятелно обособена част „кухненски блок със столова - 

домашен социален патронаж” със ЗП - 380 кв.м. (триста и осемдесет 

квадратни метра) със самостоятелен вход от запад (8 бр.стъпала и 

рампа за инвалиди), находящ се на полуподземният етаж, блок „В” в 

югозападната част на триетажна масивна сграда, предназначена за 

обществено обслужващи дейности (администрация), заедно със 

съответните идеални части от общите части на сградата цялата със 

ЗП - 1 684 кв.м. (хиляда шестстотин осемдесет и четири квадратни 

метра), построена 1987 год.. 

328 255  2016-05-26 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Землище кв. Дебър", 

имот №800238 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 44,306 дка. (четиридесет и четири декара, 

триста и шест квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА. Категория на земята при неполивни условия: 

Шеста (23,072), Пета (10,492) и Трета (10,742), съставляващ имот с 

номер 800238 (осем, нула, нула, две, три, осем) в местността 

"ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР" по картата на възстановената собственост 

за землището на гр. Първомай, област Пловдив. 

329 256  2016-05-26 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Землище кв. Дебър", 

имот №801114 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 116,965 дка. (сто и шестнадесет декара, 

деветстотин шестдесет и пет квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА. Категория на земята при неполивни 

условия: Пета (69,799) Четвърта (13,953) и Трета (33,213), 

съставляващ имот с номер 801114 (осем, нула, едно, едно, едно, 

четири) в местността "ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР" по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, област 

Пловдив. 

330 257  2016-06-02 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Землище кв. Дебър", 

имот №801126 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 59,109 дка. (петдесет и девет декара, сто и 

девет квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

МЕРА. Категория на земята при неполивни условия: Девета (0,848), 

Пета (36,484) и Четвърта (21,777) съставляващ имот с номер 801126 

(осем, нула, едно, едно, две, шест) в местността "ЗЕМЛИЩЕ КВ. 



ДЕБЪР" по картата на възстановената собственост за землището на 

гр. Първомай, област Пловдив. 

331 258  2016-06-02 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Землище кв. Дебър", 

имот №801194 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 30,016 дка. (тридесет декара, шестнадесет 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА. 

Категория на земята при неполивни условия: Пета, съставляващ 

имот с номер 801194 (осем, нула, едно, едно; девет; четири) в 

местността "ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР" по картата на възстановената 

собственост за землището на гр. Първомай, област Пловдив. 

332 259  2016-06-03 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Землище кв. Дебър", 

имот №801337 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 1,156 дка. (един декар, сто петдесет и 

шест квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

МЕРА. Категория на земята при неполивни условия: Четвърта, 

съставляващ имот с номер 801337 (осем, нула, едно, три, три, седем) 

в местността "ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР" по картата на възстановената 

собственост за землището на гр. Първомай, област Пловдив. 

333 260  2016-06-03 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Землище кв. Дебър", 

имот №801374 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 17,305 дка. (седемнадесет декара, триста и 

пет квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА. 

Категория на земята при неполивни условия: Пета, съставляващ 

имот с номер 801374 (осем, нула, едно, три, седем, четири) в 

местността "ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР" по картата на възстановената 

собственост за землището на гр. Първомай, област Пловдив. Имотът 

е образуван от имот с №801138. 

334 261  2016-06-06 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Землище кв. Дебър", 

имот №801398 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 12,171 дка. (дванадесет декара, сто 

седемдесет и един квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА. Категория на земята при неполивни условия: 

Четвърта, съставляващ имот с номер 801398 (осем, нула, едно, три, 

девет, осем) в местността "ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР" по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, област 

Пловдив. 

335 262  2016-06-10 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Землище кв. Дебър", 

имот №801420 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 4,509 дка. (четири декара, петстотин и 

девет квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

МЕРА. Категория на земята при неполивни условия: Девета, 

съставляващ имот с номер 801420 (осем, нула, едно, четири, две, 

нула) в местността "ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР" по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, област 

Пловдив. 

336 263  2016-06-10 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Землище кв. Дебър", 

имот №800978 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 8,615 дка. (осем декара, шестстотин и 

петнадесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

МЕРА. Категория на земята при неполивни условия: Четвърта, 

съставляващ имот с номер 800978 (осем, нула, нула, девет; седем; 

осем) в местността "ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР" по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, област 

Пловдив. 

337 264  2016-06-09 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Землище кв. Дебър", 

 Поземлен имот с площ от 24,755 дка. (двадесет и четири декара, 

седемстотин петдесет и пет квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА. Категория на земята при неполивни 



имот №800979 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

условия: Девета, съставляващ имот с номер 800979 (осем, нула, нула, 

девет; седем; девет) в местността "ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР" по 

картата на възстановената собственост за землището на гр. 

Първомай, област Пловдив. 

338 265  2016-06-10 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Землище кв. Дебър", 

имот №801089 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 8,482 дка. (осем декара, четиристотин 

осемдесет и два квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА. Категория на земята при неполивни условия: 

Пета ( 4,203) и Четвърта 4,279, съставляващ имот с номер 801089 

(осем, нула, едно; нула; осем, девет) в местността "ЗЕМЛИЩЕ КВ. 

ДЕБЪР" по картата на възстановената собственост за землището на 

гр. Първомай, област Пловдив. 

339 266  2016-07-06 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080; местността "Землище кв. Дебър"; 

имот с №801111 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 61,140 дка. (шестдесет и един декара, сто 

и четиридесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА; категория на земята при неполивни условия: 

Четвърта (43,660) и Трета (17,479) съставляващо имот с номер 

801111 (осем; нула; едно; едно; едно; едно) в местността 

"ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР" по картата на възстановената собственост 

за землището на гр. Първомай, област Пловдив. 

340 267  2016-07-06 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Землище кв. Дебър", 

имот №801437 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 8,368 дка. (осем декара, триста шестдесет 

и осем квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

МЕРА; категория на земята при неполивни условия: Девета (2,603) и 

Четвърта (5,765) съставляващо имот с номер 801437 (осем; нула; 

едно; четири; три; седем) в местността "ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР" по 

картата на възстановената собственост за землището на гр. 

Първомай, област Пловдив. 

341 268  2016-07-06 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Землище кв. Дебър", 

имот №801439 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 11,407 дка. (единадесет декара, 

четиристотин и седем квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: Пета 

(0,667), Четвърта (0,128) и Трета (10,612), съставляващо поземлен 

имот с номер 801439 (осем; нула; едно; четири; три; девет) в 

местността "ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР" по картата на възстановената 

собственост за землището на гр. Първомай, област Пловдив. 

342 269  2016-07-07 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Землище кв. Дебър", 

имот №801446 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 18,207 дка. (осемнадесет декара, двеста и 

седем квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

МЕРА, категория на земята при неполивни условия: Девета, 

съставляващо поземлен имот с номер 801446 (осем; нула; едно; 

четири; четири; щест) в местността "ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР" по 

картата на възстановената собственост за землището на гр. 

Първомай, област Пловдив. 

343 270  2016-07-14 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Землище кв. Дебър", 

имот №800512 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 13,850 дка. (тринадесет декара, 

осемстотин и петдесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Четвърта, съставляващо поземлен имот с номер 800512 (осем; нула; 

нула; пет; едно; две) в местността "ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР" по 



картата на възстановената собственост за землището на гр. 

Първомай, област Пловдив. 

344 271  2016-07-14 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Землище кв. Дебър", 

имот №801002 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 30,138 дка. (тринадесет декара, сто 

тридесет и осем квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Пета, съставляващо поземлен имот с номер 801002 (осем; нула; едно; 

нула; нула; две) в местността "ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР" по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, област 

Пловдив. 

345 272  2016-07-14 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Землище кв. Дебър", 

имот №801109 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 6,825 дка. (шест декара, осемстотин 

двадесет и пет квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Девета, съставляващо поземлен имот с номер 801109 (осем; нула; 

едно; едно; нула; девет) в местността "ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР" по 

картата на възстановената собственост за землището на гр. 

Първомай, област Пловдив. 

346 273  2016-07-15 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Капаня Тоскал. ада", 

имот №801545 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 0,147 дка. (нула декара, сто четиридесет и 

седе квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

МЕРА, категория на земята при неполивни условия: Четвърта, 

съставляващо поземлен имот с номер 801545 (осем; нула; едно; пет; 

четири; пет) в местността "КАПАНЯ ТОСКАЛ. АДА" по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, област 

Пловдив 

347 274  2016-07-18 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Землище кв. Дебър", 

имот №801546 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 11,263 дка. (единадесет декара, двеста 

шестдесет и три квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Пета, съставляващо поземлен имот с номер 801546 (осем; нула; едно; 

пет; четири; щест) в местността "ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР" по картата 

на възстановената собственост за землището на гр. Първомай, област 

Пловдив. 

348 275  2016-07-18 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Капаня тоскал. ада", 

имот №801543 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 2,596 дка. (два декара, петстотин 

деветдесет и шест квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Четвърта, съставляващо поземлен имот с номер 801543 (осем; нула; 

едно; пет; четири; три) в местността "КАПАНЯ ТОСКАЛ. АДА" по 

картата на възстановената собственост за землището на гр. 

Първомай, област Пловдив. 

349 276  2016-07-18 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Землище кв. Дебър" 

имот №801813 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 122,863 дка (сто двадесет и два декара, 

осемстотин шестдесет и три квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни 

условия: Девета, съставляващо поземлен имот с номер 801813 (осем; 

нула; едно; осем; едно; три) в местността "ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР" 

по картата на възстановената собственост за землището на гр. 

Първомай, област Пловдив. 



350 277  2016-08-15 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Долен юрунлук", 

имот №900065 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 14.636 дка. (четиринадесет декара, 

шестстотин тридесет и шест квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни 

условия: Седма, съставляващо поземлен имот с номер 900065 (девет; 

нула; нула; нула; шест; пет) в местността "ДОЛЕН ЮРУНЛУК" по 

картата на възстановената собственост за землището на гр. 

Първомай, област Пловдив, идентичен с имот 000065 в землището на 

Любеново. 

351 278  2016-08-15 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Под реката", имот 

№900081 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 30,372 дка. (тридесет декара, триста 

седемдесет и два квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Четвърта, съставляващо поземлен имот с номер 900081 (девет; нула; 

нула; нула; осем; едно) в местността "ПОД РЕКАТА" по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, област 

Пловдив, идентичен с имот 000081 в землището на Любеново. 

352 279  2016-08-15 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Балъка", имот 

№900098 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 7,416 дка. (седем декара, четиристотин и 

шестнадесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Пета, съставляващо поземлен имот с номер 900098 (девет; нула; 

нула; нула; девет, осем) в местността "БАЛЪКА" по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, област 

Пловдив, идентичен с имот 000098 в землището на Любеново. 

353 280  2016-08-15 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Балъка", имот 

№900099 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 9,115 дка. (девет декара, сто и петнадесет 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, 

категория на земята при неполивни условия: Пета, съставляващо 

поземлен имот с номер 900099 (девет; нула; нула; нула; девет, девет) 

в местността "БАЛЪКА" по картата на възстановената собственост 

за землището на гр. Първомай, област Пловдив, идентичен с имот 

000099 в землището на Любеново. 

354 281  2016-08-22 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Герена", имот 

№900292 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 9,858 дка. (девет декара, осемстотин 

петдесет и осем квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Четвърта, съставляващо поземлен имот с номер 900292 (девет; нула; 

нула; две; девет, две) в местността "ГЕРЕНА" по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, област 

Пловдив, идентичен с имот 000292 в землището на Любеново. 

355 282  2016-08-22 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Адите", имот 

№900294 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 20,907 дка. (двадесет декара, деветстотин 

и седем квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

МЕРА, категория на земята при неполивни условия: Седма, 

съставляващо поземлен имот с номер 900294 (девет; нула; нула; две; 

девет, четири) в местността "АДИТЕ" по картата на възстановената 

собственост за землището на гр. Първомай, област Пловдив, 

идентичен с имот 000294 в землището на Любеново. 



356 282  2004-11-12 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

357 283  2016-08-23 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Адите", имот 

№900295 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 10,000 дка (десет декара) с начин на 

трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при 

неполивни условия: Седма, съставляващ имот с номер 900295 (девет; 

нула; нула; две, девет; пет) в местността "АДИТЕ" по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, област 

Пловдив, идентичен с имот 000295 в землището на Любеново. 

358 284  2016-08-23 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Адите", имот 

№900297 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 10,000 дка. (десет декара) с начин на 

трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при 

неполивни условия: Седма, съставляващ имот с номер 900297 (девет; 

нула; нула; две, девет; седем) в местността "АДИТЕ" по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, област 

Пловдив, идентичен с имот 000297 в землището на Любеново. 

359 284  2004-11-12 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

360 285  2016-09-08 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Адите", имот 

№900298 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 10,000 дка. (десет декара) с начин на 

трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при 

неполивни условия: Седма, съставляващ имот с номер 900298 (девет; 

нула; нула; две, девет; осем) в местността "АДИТЕ" по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, област 

Пловдив, идентичен с имот 000298 в землището на Любеново. 

361 286  2016-09-08 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местност "Землище кв. Дебър" 

имот с №801877 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай 

 Поземлен имот с площ от 2,000 дка. ( два декара) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни 

условия: Четвърта, съставляващ имот с №801877 (осем, нула, едно, 

осем, седем, седем) в местността "Землище кв. Дебър" по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай. Имотът е 

образуван от имот с №800109. 

362 287  2016-09-08 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Адите", имот 

№900299 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 10,000 дка (десет декара) с начин на 

трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при 

неполивни условия: Седма, съставляващ имот с номер 900299 (девет; 

нула; нула; две, девет; пет) в местността "АДИТЕ" по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, област 

Пловдив, идентичен с имот 000299 в землището на Любеново. 

363 288  2016-09-09 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Адите", имот 

№900308 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 10,000 дка (десет декара) с начин на 

трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при 

неполивни условия: Седма, съставляващ имот с номер 900308 (девет; 

нула; нула; три; нула; осем) в местността "АДИТЕ" по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, област 

Пловдив, идентичен с имот 000308 в землището на Любеново. 

364 289  2016-09-26 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Адите", имот 

 Поземлен имот с площ от 5,000 дка (пет декара) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни 



№900310 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

условия: Седма, съставляващ имот с номер 900310 (девет; нула; 

нула; три, едно; нула) в местността "АДИТЕ" по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, област 

Пловдив, идентичен с имот 000310 в землището на Любеново. 

365 290  2016-09-26 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Адите", имот 

№900318 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 116,093 дка (сто и шестнадесет декара 

деветдесет и три квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Седма, съставляващ имот с номер 900318 (девет; нула; нула; три, 

едно; осем) в местността "АДИТЕ" по картата на възстановената 

собственост за землището на гр. Първомай, област Пловдив, 

идентичен с имот 000318 в землището на Любеново. 

366 291  2016-09-26 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Адите", имот 

№900319 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 5,000 дка (пет декара) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни 

условия: Седма, съставляващ имот с номер 900319 (девет; нула; 

нула; три, едно; девет) в местността "АДИТЕ" по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, област 

Пловдив, идентичен с имот 000319 в землището на Любеново. 

367 292  2016-09-26 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Адите", имот 

№900320 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 5,000 дка (пет декара) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни 

условия: Седма, съставляващ имот с номер 900320 (девет; нула; 

нула; три, две; нула) в местността "АДИТЕ" по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, област 

Пловдив, идентичен с имот 000320 в землището на Любеново. 

368 293  2016-09-30 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, кв. 

Любеново, кв.39, УПИ СПТУ по плана на кв. Любеново 

одобрен със заповед №318/1933 год., ул."Братя Миладинови - 

север" №53. 

 Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 51 600 кв.м. 

(петдесет и една хиляди и шестстотин квадратни метра), 

представляващ УПИ СПТУ (Средно професионално- техническо 

училище) в кв. 39 (тридесет и девет) по плана на кв. Любеново, гр. 

Първомай ведно с: 1. Триетажна масивна сграда -УЧЕБЕН КОРПУС 

със ЗП- 2 560 кв.м.(две хиляди петстотин и шестдесет кв.м.), година 

на строеж 1974 год.. 2. Двуетажна масивна сграда - УЧЕБЕН 

КОРПУС със ЗП- 1 806 кв.м., година на строеж 1972 год.. 3. Масивна 

едноетажна сграда -УЧЕБЕН КОРПУС със ЗП – 720 кв.м . 

(седемстотин и двадесет кв.м.), година на строеж 1972 год.; 4. 

Масивна едноетажна сграда - СКЛАДОВЕ, ГАРАЖИ със ЗП – 806 

кв.м. (осемстотин и шест кв.м.), година на строеж 1972 год.; 

5.Масивна едноетажна сграда - РАБОТИЛНИЦА, ГАРАЖИ със ЗП – 

552 кв.м. (петстотин петдесет и два кв.м.), година на строеж 1972 

год.; Продължава в раздел 11 „ЗАБЕЛЕЖКИ” 

369 294  2016-09-30 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, кв. 

Любеново, кв.41, УПИ VІІ - СПТУ по плана на кв. Любеново 

одобрен със заповед №318/1933 год., ул."Захари Стоянов” 

 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 4 770 кв.м. (четири 

хиляди седемстотин и седемдесет квадратни метра), предназначен за 

обществено обслужващи дейности, съставляващ УПИ VІІ - СПТУ 

(седем римско тире Средно професионално- техническо училище) в 

кв. 41 (четиридесет и едно) по плана на кв. Любеново, гр. Първомай, 

област Пловдив. 



370 295  2016-10-03 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Адите", имот 

№900322 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 10,000 дка (десет декара) с начин на 

трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при 

неполивни условия: Седма, съставляващ имот с номер 900322 (девет; 

нула; нула; три, две; две) в местността "АДИТЕ" по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, област 

Пловдив, идентичен с имот 000322 в землището на Любеново. 

371 296  2016-10-03 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Адите", имот 

№900321 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 10,000 дка (десет декара) с начин на 

трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при 

неполивни условия: Седма, съставляващ имот с номер 900321 (девет; 

нула; нула; три, две; едно) в местността "АДИТЕ" по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, област 

Пловдив, идентичен с имот 000321 в землището на Любеново. 

372 297  2016-10-03 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Адите", имот 

№900323 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 10,000 дка (десет декара) с начин на 

трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при 

неполивни условия: Седма, съставляващ имот с номер 900323 (девет; 

нула; нула; три, две; три) в местността "АДИТЕ" по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, област 

Пловдив, идентичен с имот 000323 в землището на Любеново. 

373 298  2016-10-25 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Адите", имот 

№900324 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 10,000 дка (десет декара) с начин на 

трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при 

неполивни условия: Седма, съставляващ имот с номер 900324 (девет; 

нула; нула; три, две; четири) в местността "АДИТЕ" по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, област 

Пловдив, идентичен с имот 000324 в землището на Любеново. 

374 299  2016-11-01 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Адите", имот 

№900325 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 10,000 дка (десет декара) с начин на 

трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при 

неполивни условия: Седма, съставляващ имот с номер 900325 (девет; 

нула; нула; три, две; пет) в местността "АДИТЕ" по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, област 

Пловдив, идентичен с имот 000325 в землището на Любеново. 

375 300  2016-11-01 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Адите", имот 

№900326 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 10,000 дка (десет декара) с начин на 

трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при 

неполивни условия: Седма, съставляващ имот с номер 900326 (девет; 

нула; нула; три, две; шест) в местността "АДИТЕ" по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, област 

Пловдив, идентичен с имот 000326 в землището на Любеново. 

376 301  2016-11-10 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, с. Брягово, УПИ ІХ - общ. 

и озеленяване в кв.24 по регулационния план на с.Брягово, 

одобрен със заповед №РД - 15- 62/1988 год.. и изменен със 

заповед №РД-15-133/14.03.2016 год. 

 Застроен урегулиран поземлен имот с площ 4 150 кв.м. (четири 

хиляди сто и петдесет квадратни метра), съставляващ УПИ ІХ (девет 

римско )– общински и озеленяване в кв. 24 (двадесет и четири) по 

регулационния план на с. Брягово, предназначен за обществено 

обслужващи дейности и озеленяване, заедно с втория етаж - 

КМЕТСТВО със ЗП - 204 кв.м (двеста и четири кв.м.), включващ 

помещения: коридор, шест стаи, ритуална зала, склад и тоалетна, 

ведно с 1/2 ид.части от общите части на двуетажна масивна сграда 



със ЗП – 204 кв.м.(двеста и четири квадратни метра) построена 1948 

год. и пристроявана 1975 год.. 

377 302  2016-11-22 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Адите", имот 

№900327 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 10,000 дка (десет декара) с начин на 

трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при 

неполивни условия: Седма, съставляващ имот с номер 900327 (девет; 

нула; нула; три, две; седем) в местността "АДИТЕ" по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, област 

Пловдив, идентичен с имот 000327 в землището на Любеново. 

378 303  2016-11-22 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Адите", имот 

№900328 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 10,000 дка (десет декара) с начин на 

трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при 

неполивни условия: Седма, съставляващ имот с номер 900328 (девет; 

нула; нула; три, две; осем) в местността "АДИТЕ" по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, област 

Пловдив, идентичен с имот 000328 в землището на Любеново. 

379 303  2005-03-21 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

      Терен около 480 кв.м., площадно пространство  

380 304  2016-12-01 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, село Дълбок извор, УПИ І 

- Културен дом в кв.45 по регулационният план на с. Дълбок 

извор, одобрен със заповед №171/1986 год. и изменен със 

заповед №РД-15-801/15.11.2007 год. на кмета на община 

Първомай 

 Застроен урегулиран поземлен имот с площ 5 350 кв.м. (пет хиляди 

триста и петдесет квадратни метра), съставляващ УПИ І (едно 

римско) – Културен дом в кв. 45 (четиридесет и пет) по 

регулационния план на с. Дълбок извор, ведно с масивна двуетажна 

сграда (читалище) със ЗП - 880 кв.м. (осемстотин и осемдесет кв.м.), 

включващо помещения: І етаж -фоае, клубно помещение, гримьорна, 

репетиционна зала, сцена и зрителна зала; ІІ - етаж - фоае, кабинет, 

канцелария, ритуална зала, музей, библиотека и клуб. Сградата е 

построена 1969 година. 

381 305  2016-12-01 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Среден юрунлук", 

имот №900128 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 8,000 дка (осем декара) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни 

условия: четвърта, съставляващ имот с номер 900128 (девет; нула; 

нула; едно; две; осем) в местността "СРЕДЕН ЮРУНЛУК" по 

картата на възстановената собственост за землището на гр. 

Първомай, област Пловдив, идентичен с имот 000128 в землището на 

Любеново. ДУБЛИРА СЕ С №433/2018 год. 

382 305  2005-03-21 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

      Едноетажна масивна сграда със ЗП-46 кв.м. - автоспирка  

383 306  2016-12-12 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Кориите", имот 

№900409 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 139,442 дка (сто тридесет и девет декара 

четиристотин четиридесет и два квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни 

условия: седма, съставляващ имот с номер 900409 (девет; нула; нула; 

четири; нула; девет) в местността "КОРИИТЕ" по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, област 

Пловдив. 



384 307  2016-12-12 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Герена", имот 

№948003 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 8,389 дка (осем декара триста осемдесет и 

девет квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

МЕРА, категория на земята при неполивни условия: четвърта, 

съставляващ имот с номер 948003 (девет; четири; осем; нула; нула; 

три) в местността "ГЕРЕНА" по картата на възстановената 

собственост за землището на гр. Първомай, област Пловдив, 

идентичен с имот номер 048003 в землището на Любеново. 

385 308  2016-12-12 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Гидик чаир", имот 

№949001 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 6,658 дка (шест декара шестстотин 

петдесет и осем квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

четвърта, съставляващ имот с номер 949001 (девет; четири; девет; 

нула; нула; едно) в местността "ГИДИК ЧАИР" по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, област 

Пловдив, идентичен с имот номер 049001 в землището на Любеново. 

386 309  2016-12-13 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Гидик чаир", имот 

№949005 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 9,622 дка (девет декара шестстотин 

двадесет и два квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

четвърта, съставляващ имот с номер 949005 (девет; четири; девет; 

нула; нула; пет) в местността "ГИДИК ЧАИР" по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, област 

Пловдив, идентичен с имот номер 049005 в землището на Любеново. 

387 310  2016-12-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Крушево с ЕКАТТЕ 40155, местност "Кору баир", имот с 

№001273 по картата на възстановената собственост за землище 

с. Крушево 

 Поземлен имот с площ от 34,357 дка. (тридесет и четири декара 

триста петдесет седем квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Четвърта, съставляващо имот с номер 001273 (нула; нула; едно; две; 

седем; три) в местността "КОРУ БАИР" по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Крушево, обл. 

Пловдив. 

388 311  2016-12-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Смолян, община Смолян, с. Стойките, Поземлен имот с 

идентификатор 69345.10.738 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Стойките, одобрени със Заповед 

РД-18-8/16.02.2006 год. на ИД на АГКК и изменени със 

Заповед КД-14-21-85/28.02.85/28.02.2012 год. на началника на 

СГКК – Смолян, адрес на ПИ: с. Стойките, местност 

"ЕНИЧЕРСКО" 

 Застроен поземлен имот с идентификатор 69345.10.738 (шест, девет, 

три, четири, пет, точка, едно, нула, точка, седем, три, осем) с площ 

от 3 483 кв.м. (три хиляди четиристотин осемдесет и три квадратни 

метра) по кадастралната карта на село Стойките, община Смолян, 

област Смолян с трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, 

ведно с: - Едноетажна полумасивна сграда с идентификатор 

69345.10.738.1 (шест, девет, три, четири, пет, точка, едно, нула, 

точка, седем, три, осем, точка, едно) със застроена площ 129 кв.м. 

(сто двадесет и девет квадратни метра) с предназначение: Друг вид 

сграда за обитаване (туристическа спалня), построена 1986 год. 

Продължава в раздел 11 „ЗАБЕЛЕЖКИ” 

389 312  2016-12-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Крушево с ЕКАТТЕ 40155, местност "Голата могила", имот с 

№002001 по картата на възстановената собственост за землище 

с. Крушево 

 Поземлен имот с площ от 79,162 дка. (седемдесет и девет декара сто 

шестдесет и два квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: Пета 

(43,124) и Трета (36.038), съставляващо имот с номер 002001 (нула; 

нула; две; нула; нула; едно) в местността "ГОЛАТА МОГИЛА" по 



картата на възстановената собственост за землището на с. Крушево, 

обл. Пловдив. 

390 313  2017-01-13 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Крушево с ЕКАТТЕ 40155, местност "Голата могила", имот с 

№003003 по картата на възстановената собственост за землище 

с. Крушево 

 Поземлен имот с площ от 24, 589 дка. (двадесет и четири декара 

петстотин осемдесет и девет квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни 

условия: Пета (20,940) и Четвърта (3,699), съставляващо имот с 

номер 003003 (нула; нула; три; нула; нула; три) в местността 

"ГОЛАТА МОГИЛА" по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Крушево, обл. Пловдив. 

391 314  2017-01-26 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Крушево с ЕКАТТЕ 40155, местност "Чумлек дере", имот с 

№004002 по картата на възстановената собственост за землище 

с. Крушево 

 Поземлен имот с площ от 3,566 дка. (три декара петстотин 

шестдесет и шест квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: Пета 

(0,491) и Трета (3,075), съставляващо имот с номер 004002 (нула; 

нула; четири; нула; нула; две) в местността "ЧУМЛЕК ДЕРЕ" по 

картата на възстановената собственост за землището на с. Крушево, 

обл. Пловдив. 

392 315  2017-01-26 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Крушево 

ЕКАТТЕ 40155 местността "Чумлек дере , имот с №004020 впо 

картата на възстановената собственостза землището на с. 

Крушево 

 Поземлен имот с площ от 9,343 дка. (девет декара триста 

четиридесет и три квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Пета, съставляващо имот с номер 004020 (нула; нула; четири; нула; 

две; нула) в местността "ЧУМЛЕК ДЕРЕ" по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Крушево, обл. 

Пловдив. 

393 316  2017-01-27 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Крушево, 

местността "Съите/Д.Г.Кошуолу" , имот с №005015 по картата 

на възстановената собственостза землището на с. Крушево 

 Поземлен имот с площ от 15,108 дка. (петнадесет декара триста 

четиридесет и три квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Десета (2,537) и Четвърта (12,571), съставляващо имот с номер 

005015 (нула; нула; пет; нула; едно; пет) в местността 

"СЪИТЕ/Д.Г.КОШУОЛУ" по картата на възстановената собственост 

за землището на с. Крушево, обл. Пловдив. 

394 317  2017-01-27 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Крушево, 

местността "Съите/Д.Г.Кошуолу", имот с №005052 по картата 

на възстановената собственостза землището на с. Крушево 

 Поземлен имот с площ от 19,556. (деветнадесет декара, петстотин 

петдесет и шест квадратни метра) начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Четвърта съставляващо имот с номер 005052 (нула; нула; пет; нула; 

пет; две) в местността "СЪИТЕ/Д.Г.КОШУОЛУ" по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Крушево, обл. 

Пловдив. 

395 318  2017-02-08 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище с. Крушево с 

ЕКАТТЕ 40155, местността "Съите/Д.Г. Кошуолу", имот с № 

005054 по картата на възстановената собственост за землището 

на с. Крушево 

 Поземлен имот с площ от 9,547 дка. (девет декара, петстотин 

четиридесет и седем квадратни метра) начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Десета (4,522) и Четвърта (5,025) съставляващо имот с номер 005054 

(нула; нула; пет; нула; пет; четири) в местността "СЪИТЕ/Д. Г. 

КОШУОЛУ" по картата на възстановената собственост за землището 

на с. Крушево, област Пловдив. 



396 319  2017-02-08 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на село 

Крушево с ЕКАТТЕ 40155, местността "Герена", имот с 

№007057 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Крушево. 

 Поземлен имот с площ от 38,967 дка. (тридесет и осем декара, 

деветстотин шестдесет и седем квадратни метра) начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни 

условия: Пета, съставляващо имот с номер 007057 (нула; нула; 

седем; нула; пет; седем) в местността "ГЕРЕНА" по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Крушево, област 

Пловдив. 

397 319  2005-03-21 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

      Площадно пространство от 980 кв.м.  

398 320  2017-02-09 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на село 

Крушево с ЕКАТТЕ 40155, местността "Герена", имот с 

№007063 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Крушево. 

 Поземлен имот с площ от 36,672 дка. (тридесет и шест декара, 

шестстотин седемдесет и два квадратни метра) начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни 

условия: Пета, съставляващо имот с номер 007063 (нула; нула; 

седем; нула; шест; три) в местността "ГЕРЕНА" по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Крушево, област 

Пловдив. 

399 321  2017-02-09 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на село 

Крушево, местността "Герена", имот с №007088 по картата на 

възстановената собственост за землището на село Крушево 

 Поземлен имот с площ от 34,838 дка. (тридесет и четири декара, 

осемстотин тридесет и осем квадратни метра) начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни 

условия: Пета (23,677) и Четвърта (11,161), съставляващо имот с 

номер 007088 (нула; нула; седем; нула; осем; осем) в местността 

"ГЕРЕНА" по картата на възстановената собственост за землището 

на с. Крушево, област Пловдив. 

400 322  2017-02-17 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Крушево 

ЕКАТТЕ 40155 местността "Герена" , имот с №007105 по 

картата на възстановената собственостза землището на с. 

Крушево. 

 Поземлен имот с площ от 2,094 дка. (два декара деветдесет и четири 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, 

категория на земята при неполивни условия: Четвърта, съставляващо 

имот с номер 007105 (нула; нула; седем; едно; нула; пет) в 

местността "ГЕРЕНА" по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Крушево, обл. Пловдив. 

401 323  2017-02-17 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на 

селоДрагойново с ЕКАТТЕ 23385, местност "СРЕДОКА", имот 

с номер 070001 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Драгойново. 

 Поземлен имот с площ от 22,676 дка. (двадесет и два декара 

шестстотин седемдесет и шест квадратни метра) начин на трайно 

ползване: ДЕРЕ, съставляващ имот с номер 070001 (нула, седем, 

нула, нула, нула, едно) в местността "СРЕДОКА" по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Драгойново, област 

Пловдив, заедно с построената в него едноетажна масивна сграда 

каптаж със ЗП 4,00 кв.м. (четири квадратни метра), построена 1986 

година. 

402 323  2005-03-21 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

      Площадно пространство от 720 кв.м.  

403 324  2017-02-20 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище с.Брягово с 

ЕКАТТЕ 06745 местност „Мерията”, имот с №175002 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. 

Брягово. 

 Поземлен имот с площ от 7,199 дка. (седем декара, сто деветдесет и 

девет квадратни метра) с начин на трайно ползване: ДРУГ ВОДЕН 

ТЕРЕН, съставляващ имот с номер 175002 (едно; седем; пет; нула; 



нула; две) в местността „МЕРИЯТА” по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Брягово, област Пловдив. 

404 324  2005-03-21 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

      Площадно пространство от 4180 кв.м.  

405 325  2017-02-23 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с.Буково 

с ЕКАТТЕ 56335, местност „Таушан тепе” , имот с №016015 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. 

Буково. 

 Поземлен имот с площ 2.898 дка. (два декара, осемстотин 

деветдесет и осем квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ВОДОЕМ, съставляващ имот с номер 016015 (нула; едно; шест; 

нула; едно; пет) в местността „ТАУШАН ТЕПЕ” по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Буково, област 

Пловдив. 

406 326  2017-02-23 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Крушево 

ЕКАТТЕ 40155, местността "Герена" , имот с №007142 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. 

Крушево. 

 Поземлен имот с площ от 34,507 дка. (тридесет и четири декара 

петстотин и седем квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Пета, съставляващо имот с номер 007142 (нула; нула; седем; едно; 

четири; две) в местността "ГЕРЕНА" по картата на възстановената 

собственост за землището на село Крушево, област Пловдив. 

407 327  2017-02-23 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Крушево 

ЕКАТТЕ 40155, местността "Други местности" , имот с 

№008003 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Крушево. 

 Поземлен имот с площ от 4,088 дка. (четири декара осемдесет и 

осем квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

МЕРА, категория на земята при неполивни условия: Пета, 

съставляващо имот с номер 008003 (нула; нула; осем; нула; нула; 

три) в местността "ДРУГИ МЕСТНОСТИ" по картата на 

възстановената собственост за землището на село Крушево, област 

Пловдив. 

408 328  2017-03-02 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Крушево 

ЕКАТТЕ 40155, местността "Други местности" , имот с 

№008011 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Крушево. 

 Поземлен имот с площ от 23,334 дка. (двадесет и три декара триста 

тридесет и четири квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Пета, съставляващо имот с номер 008011 (нула; нула; осем; нула; 

едно; едно) в местността "ДРУГИ МЕСТНОСТИ" по картата на 

възстановената собственост за землището на село Крушево, област 

Пловдив. 

409 329  2017-03-06 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Крушево 

ЕКАТТЕ 40155, местността "Герена" , имот с №009046 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. 

Крушево. 

 Поземлен имот с площ от 4,918 дка. (четири декара деветстотин и 

осемнадесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Четвърта, съставляващо имот с номер 009046 (нула; нула; девет; 

нула; четири; шест) в местността "ГЕРЕНА" по картата на 

възстановената собственост за землището на село Крушево, област 

Пловдив. 

410 330  2017-03-06 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Крушево 

ЕКАТТЕ 40155, местността "Герена" , имот с №009083 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. 

Крушево. 

 Поземлен имот с площ от 16,588 дка. (шестнадесет декара петстотин 

осемдесет и осем квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Четвърта, съставляващо имот с номер 009083 (нула; нула; девет; 

нула; осем; три) в местността "ГЕРЕНА" по картата на 

възстановената собственост за землището на село Крушево, област 

Пловдив. 



411 331  2017-03-09 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Крушево 

ЕКАТТЕ 40155, местността "Карапетлик/Кинлика", имот с 

№010001 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Крушево. 

 Поземлен имот с площ от 5,678 дка. (пет декара шестстотин 

седемдесет и осем квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Четвърта, съставляващо имот с номер 010001 (нула; едно; нла; нула; 

нула; едно) в местността "КАРАПЕТЛИК/КИНЛИКА" по картата на 

възстановената собственост за землището на село Крушево, област 

Пловдив. 

412 332  2017-03-09 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Крушево ЕКАТТЕ 40155, местността "Карапетлик/Кинлика", 

имот с №010036 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Крушево. 

 Поземлен имот с площ от 10,871 дка. (десет декара, осемстотин 

седемдесет и един квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Четвърта, съставляващо имот с номер 010036 (нула; едно; нула; 

нула; три; шест) в местността "КАРАПЕТЛИК/КИНЛИКА" по 

картата на възстановената собственост за землището на село 

Крушево, област Пловдив. 

413 333  2017-04-10 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, квартал 

129, УПИ ІV – Детска градина по регулационния план на гр. 

Първомай, одобрен със Заповед №РД- 15-666/1994 год. с 

административен адрес: ул. „Ралица” №6 

 Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 7 640 кв.м. (седем 

хиляди шестстотин и четиридесет квадратни метра), представляващ 

УПИ ІV – Детска градина (четири римско тире детска градина) в 

квартал 129 (сто двадесет и девет) по плана на гр. Първомай, област 

Пловдив ведно с: Триетажна масивна сграда с мазе – ДЕТСКА 

ГРАДИНА „МАРИЦА”, със ЗП- 430 кв.м.(четиристотин и тридесет 

квадратни метра), година на строеж 1967 год.; Едноетажна масивна 

сграда - ПРЕДВЕРИЕ към детската градина със ЗП – 88 кв.м. 

(осемдесет и осем квадратни метра) година на строеж 1980 год.; 

Едноетажна масивна сграда - ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН със ЗП – 120 

кв.м. (сто и двадесет квадратни метра) година на строеж 1980 год.; 

Едноетажна масивна сграда - СКЛАД със ЗП – 70 кв.м. (седемдесет 

квадратни метра) година на строеж 1967 год.; 

414 334  2017-04-11 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Крушево 

ЕКАТТЕ 40155, местността "Други местности", имот с 

№008125 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Крушево. 

 Поземлен имот с площ от 17,497 дка. (седемнадесет декара 

четиристотин деветдесет и седем квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни 

условия: Четвърта, съставляващо имот с номер 008125 (нула; нула; 

осем; едно; две; пет) в местността "ДРУГИ МЕСТНОСТИ" по 

картата на възстановената собственост за землището на село 

Крушево, област Пловдив. 

415 335  2017-04-11 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Крушево 

ЕКАТТЕ 40155, местността "Други местности", имот с 

№008126 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Крушево. 

 Поземлен имот с площ от 15,175 дка. (петнадесет декара сто 

седемдесет и пет квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Четвърта, съставляващо имот с номер 008126 (нула; нула; осем; 

едно; две; шест) в местността "ДРУГИ МЕСТНОСТИ" по картата на 

възстановената собственост за землището на село Крушево, област 

Пловдив. 

416 336  2017-04-11 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Крушево 

ЕКАТТЕ 40155, местността "Други местности", имот с 

№008127 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Крушево. 

 Поземлен имот с площ от 44,665дка. (четиридесет и четири декара 

шестстотин шестдесет и пет квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни 

условия: Четвърта, съставляващо имот с номер 008127 (нула; нула; 



осем; едно; две; седем) в местността "ДРУГИ МЕСТНОСТИ" по 

картата на възстановената собственост за землището на село 

Крушево, област Пловдив. 

417 337  2017-04-12 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, квартал 

60, УПИ І – Детско заведение по плана на гр. Първомай, 

одобрен със Заповед №РД-15- 666/1994 год. с административен 

адрес: ул. „Спартак” №11А 

 Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 7 936 кв.м. (седем 

хиляди деветстотин тридесет и шест квадратни метра), 

представляващ УПИ І – Детско заведение (едно римско тире детско 

заведение) в квартал 60 (шестдесет) по плана на гр. Първомай, ведно 

с: Двуетажна масивна сграда – ДЕТСКА ГРАДИНА „ОСМИ МАРТ”, 

първи етаж със ЗП- 1 066 кв.м.(хиляда шестдесет и шест квадратни 

метра) и втори етаж със ЗП -807 кв.м. (осемстотин и седем квадратни 

метра), година на строеж 1976 год.. 

418 338  2017-04-20 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Крушево 

ЕКАТТЕ 40155, местността "Други местности", имот с 

№008128 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Крушево. 

 Поземлен имот с площ от 11,241 дка. (единадесет декара, двеста 

четиридесет и един квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Четвърта, съставляващо имот с номер 008128 (нула; нула; осем; 

едно; две; осем) в местността "ДРУГИ МЕСТНОСТИ" по картата на 

възстановената собственост за землището на село Крушево, област 

Пловдив. 

419 339  2017-04-20 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Крушево 

ЕКАТТЕ 40155, местността "Други местности", имот с 

№008129 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Крушево. 

 Поземлен имот с площ от 29,446 дка. (двадесет и девет декара 

четиристотин четиридесет и шест квадратни метра) с начин на 

трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при 

неполивни условия: Четвърта, съставляващо имот с номер 008129 

(нула; нула; осем; едно; две; девет) в местността "ДРУГИ 

МЕСТНОСТИ" по картата на възстановената собственост за 

землището на село Крушево, област Пловдив. 

420 340  2017-04-20 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Крушево 

ЕКАТТЕ 40155, местността "Карапетлик/Кинлика", имот с 

№010224 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Крушево. 

 Поземлен имот с площ от 7,217 дка. (седем декара, двеста и 

седемнадесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Четвърта, съставляващо имот с номер 010224 (нула; едно; нула; две; 

две; четири) в местността "КАРАПЕТЛИК/КИНЛИКА" по картата 

на възстановената собственост за землището на село Крушево, 

област Пловдив. 

421 341  2017-05-02 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Татарево 

с ЕКАТТЕ 72093, местността "Малк. Герен Кинлик", имот с 

№052051 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Татарево. 

 Поземлен имот с площ от 101,240 дка. (сто и един декара двеста и 

четиридесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Четвърта, съставляващо имот с номер 052051 (нула; пет; две; нула; 

пет; едно) в местността "МАЛК. ГЕРЕН КИНЛИК" по картата на 

възстановената собственост за землището на село Татарево, област 

Пловдив. 

422 342  2017-05-02 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Татарево 

с ЕКАТТЕ 72093, местността "Карачалия Дж. тепе", имот с 

№059045 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Татарево. 

 Поземлен имот с площ от 60,030 дка. (шестдесет декара и тридесет 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, 

категория на земята при неполивни условия: Шеста, съставляващо 

имот с номер 059045 (нула; пет; девет; нула; четири; пет) в 

местността "КАРАЧАЛИЯ ДЖ. ТЕПЕ" по картата на възстановената 

собственост за землището на село Татарево, област Пловдив. 



423 343  2017-05-03 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Татарево 

с ЕКАТТЕ 72093, местността "Каваците", имот с №060021 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. 

Татарево. 

 Поземлен имот с площ от 32,983 дка. (тридесет и два декара, 

деветстотин осемдесет и три квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни 

условия: Шеста, съставляващо имот с номер 060021 (нула; шест; 

нула; нула; две; едно) в местността "КАВАЦИТЕ" по картата на 

възстановената собственост за землището на село Татарево, област 

Пловдив. 

424 344  2017-05-04 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Татарево 

с ЕКАТТЕ 72093, местността "Радовница", имот с №060024 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. 

Татарево. 

 Поземлен имот с площ от 16,401 дка. (шестнадесет декара, 

четиристотин и един квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Шеста, съставляващо имот с номер 060024 (нула; шест; нула; нула; 

две; четири) в местността "РАДОВНИЦА" по картата на 

възстановената собственост за землището на село Татарево, област 

Пловдив. 

425 345  2017-05-04 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, село Татарево, квартал 

31, ПИ пл. №288, УПИ І – спортен терен по регулационния 

план на с. Татарево одобрен със Заповед №329/1980 година 

 Поземлен имот с площ от 20 740 кв.м. (двадесет хиляди, 

седемстотин и четиридесет квадратни метра), представляващ ПИ с 

пл. №288 (двеста осемдесет и осем) , включен в УПИ І – спортен 

терен (едно римско тире спортен терен) с неприложена дворищна 

регулация в квартал 31 (тридесет и едно) по плана на село Татарево, 

област Пловдив. 

426 346  2017-05-09 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Татарево 

с ЕКАТТЕ 72093, местността "Чуката", имот с №062019 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. 

Татарево. 

 Поземлен имот с площ от 74,562 дка. (седемдесет и четири декара, 

петстотин шестдесет и два квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни 

условия: Шеста, съставляващо имот с номер 062019 (нула; шест; две; 

нула; едно; девет) в местността "ЧУКАТА" по картата на 

възстановената собственост за землището на село Татарево, област 

Пловдив. 

427 347  2017-05-09 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Татарево 

с ЕКАТТЕ 72093, местността "Чуката", имот с №062031 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. 

Татарево. 

 Поземлен имот с площ от 38,820 дка. (тридесет и осем декара, 

осемстотин и двадесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Шеста, съставляващо имот с номер 062031 (нула; шест; две; нула; 

три; едно) в местността "ЧУКАТА" по картата на възстановената 

собственост за землището на село Татарево, област Пловдив. 

428 348  2017-06-09 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Г. ортамеше, д. бунар", имот с 

№191104 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 8 267/9 780 ид.ч. (осем хиляди двеста шестдесет и седем от девет 

хиляди седемстотин и осемдесет идеални части) от поземлен имот 

целият с площ от 9,780 дка. (девет декара, седемстотин и осемдесет 

квадратни метра), съставляващ имот с номер 191104 (едно; девет; 

едно; едно; нула; четири) с начин на трайно ползване: НИВА. 

Категория на земята при неполивни условия: Четвърта в местността 

"Г. ОРТАМЕШЕ Д. БУНАР” по картата на възстановената 

собственост за землището на гр.Първомай. 

429 349  2017-06-09 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността „Адата Марица”, имот 

с №000158 по Картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Застроен поземлен имот (стадион) с площ от 33,240 дка. (тридесет и 

три декара, двеста и четиридесет квадратни метра), представляващ 

имот с номер 000158 (нула; нула; нула; едно; пет; осем) с начин на 

трайно ползване: ЛЕКА АТЛЕТИКА ФУТБОЛ в местността 



„АДАТА МАРИЦА” по картата на възстановената собственост за 

землището на Първомай заедно с: 1. Масивна едноетажна сграда със 

ЗП -125 кв.м (сто двадесет и пет квадратни метра), състояща се от 

коридор, две съблекални с две бани, две тоалетни, съдийска стая и 

кабинет, построена 1979 год. и 2. Масивна едноетажна сграда със ЗП 

- 14 кв.м. (четиринадесет квадратни метра), построена 1979 год.. 

430 350  2017-06-22 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, имот с №900115 по Картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай. 

 Застроен поземлен имот (стадион) с площ от 9,302 дка. (девет 

декара, триста и два квадратни метра), представляващ имот с номер 

900115 (девет; нула; нула; едно; едно; пет) с начин на трайно 

ползване: СПОРТЕН ТЕРЕН по картата на възстановената 

собственост за землището на гр. Първомай, идентичен с имот номер 

000115 в землището на Любеново, заедно с построените в него: 

Масивна едноетажна сграда със ЗП - 78 кв.м (седемдесет и осем 

квадратни метра), включваща: коридор, съблекални с бани, съдийска 

стая; склад и тоалетни с външен вход. Навес към сградата без 

оградни стени със ЗП – 42 кв.м. (четиридесет и два квадратни метра), 

построени 1980 година. 

431 351  2017-06-22 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на село Искра 

с ЕКАТТЕ 32826, местността "Попово", имот №000312 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. 

Искра. 

 Поземлен имот с площ от 2,918 дка. (два декара, деветстотин и 

осемнадесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Осма, съставляващ имот с номер 000312 (нула; нула; нула; три; едно; 

две) в местността "ПОПОВО" по картата на възстановената 

собственост за землището на село Искра, област Пловдив 

432 352  2017-07-10 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността „Землище кв. Дебър”, 

имот с №800738 по Картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Застроен поземлен имот (стадион) с площ от 15,704 дка. (петнадесет 

декара, седемстотин и четири квадратни метра), представляващ имот 

с номер 800738 с начин на трайно ползване: СПОРТНА 

ТЕРИТОРИЯ в местността „ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР” по картата на 

възстановената собственост за землището на Първомай на ведно с: 1. 

Масивна едноетажна сграда със ЗП -150 кв.м (сто и петдесет 

квадратни метра), включваща коридор, две съблекални с бани и две 

стаи, построена 1962 год. 2. Масивна сграда – тоалетна със ЗП - 5,00 

кв.м. (пет квадратни метра), построена 2011 год. 

433 353  2017-08-15 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на село 

Добри дол с ЕКАТТЕ 21440, местност „28 Хармански ниви” 

имот с №000065 по картата на възстановената собственост за 

землището нас. Добри дол. 

 Поземлен имот с площ от 50,189 дка. (петдесет декара, сто 

осемдесет и девет квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА. Категория на земята при неполивни условия: 

Шеста (39,161) и Пета (11,007), съставляващ имот с номер 000065 

(нула; нула; нула; нула; шест; пет) в местността "28 ХАРМАНСКИ 

НИВИ” по картата на възстановената собственост за землището на с. 

Добри дол, област Пловдив. 

434 354  2017-08-28 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на село 

Брягово с ЕКАТТЕ 06745, местност "Гюрлека", имот №139007 

по картата на възстановената собственост за землището на с. 

Брягово. 

 Поземлен имот с площ от 3,836 дка. (три декара, осемстотин 

тридесет и шест квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Шеста, съставляващ имот с №139007 (едно; три; девет; нула; нула; 

седем) в местността "ГЮРЛЕКА" по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Брягово. 



435 355  2017-08-28 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на село 

Брягово с ЕКАТТЕ 06745, местност "Старата кория", имот 

№160006 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Брягово. 

 Поземлен имот с площ от 87,022 дка. (осемдесет и седем декара, 

двадесет и два квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Осма, съставляващ имот с №160006 (едно; шест; нула; нула; нула; 

шест) в местността "СТАРАТА КОРИЯ" по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Брягово. 

436 356  2017-09-11 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на село 

Брягово с ЕКАТТЕ 06745, местност "Кориите", имот №019001 

по картата на възстановената собственост за землището на с. 

Брягово. 

 Поземлен имот с площ от 7,571 дка. (седем декара, петстотин 

седемдесет и един квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Четвърта, съставляващ имот с №019001 (нула; едно; девет; нула; 

нула; едно) в местността "КОРИИТЕ" по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Брягово. 

437 357  2017-09-11 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на село 

Брягово с ЕКАТТЕ 06745, местност "Сарачовица", имот 

№022001 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Брягово. 

 Поземлен имот с площ от 7,099 дка. (седем декара, деветдесет и 

девет квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

МЕРА, категория на земята при неполивни условия: Шеста, 

съставляващ имот с №022001 (нула; две; две; нула; нула; едно) в 

местността "САРАЧОВИЦА" по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Брягово. 

438 358  2017-09-11 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 аст Пловдивска, община Първомай, землището на село 

Брягово с ЕКАТТЕ 06745, местност "Малкия кър", имот 

№047001 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Брягово. 

 Поземлен имот с площ от 18,627 дка. (осемнадесет декара, 

шестстотин двадесет и седем квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ С ХРАСТИ, категория на земята при неполивни 

условия: Четвърта, съставляващ имот с №047001 (нула; четири; 

седем; нула; нула; едно) в местността "МАЛКИЯ КЪР" по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Брягово. 

439 358  2005-04-14 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

440 359  2017-09-12 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 обл. Пловдив, община Първомай, землището на село Брягово с 

ЕКАТТЕ 06745, местност "Топказалджик", имот №051001 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. 

Брягово. 

 Поземлен имот с площ от 14,145 дка. (четиринадесет декара, сто 

четиридесет и пет квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ С ХРАСТИ, категория на земята при неполивни условия: 

Четвърта, съставляващ имот с №051001 (нула; пет; едно; нула; нула; 

едно) в местността "ТОПКАЗАЛДЖИК" по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Брягово. 

441 359  2005-04-14 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

442 360  2017-09-12 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 обл. Пловдивска, община Първомай, землището на село 

Брягово с ЕКАТТЕ 06745, местност "Топказалджик", имот 

№051002 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Брягово. 

 Поземлен имот с площ от 1,827 дка. (един декар, осемстотин 

двадесет и седем квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА категория на земята при неполивни условия: 

Трета, съставляващ имот с №051002 (нула; пет; едно; нула; нула; 

две) в местността "ТОПКАЗАЛДЖИК" по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Брягово. 



443 360  2005-04-14 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

444 361  2017-09-14 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 обл. Пловдивска, община Първомай, землището на село 

Брягово с ЕКАТТЕ 06745, местност "Алчаците", имот №063001 

по картата на възстановената собственост за землището на с. 

Брягово. 

 Поземлен имот с площ от 1,146 дка. (един декар, сто четиридесет и 

шест квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

МЕРА категория на земята при неполивни условия: Четвърта, 

съставляващ имот с №063001 (нула; шест; три; нула; нула; едно) в 

местността "АЛЧАЦИТЕ" по картата на възстановената собственост 

за землището на с. Брягово. 

445 361  2005-04-14 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

446 362  2017-09-14 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 обл. Пловдивска, община Първомай, землището на село 

Брягово с ЕКАТТЕ 06745, местност "Диван дере", имот 

№099010 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Брягово. 

 Поземлен имот с площ от 190,819 дка. (сто и деветдесет декара, 

осемстотин и деветнадесет квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ С ХРАСТИ категория на земята при неполивни 

условия: Пета, съставляващ имот с №099010 (нула; девет; девет; 

нула; едно; нула) в местността "ДИВАН ДЕРЕ" по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Брягово. 

447 363  2017-09-21 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 обл. Пловдивска, община Първомай, землището на село 

Брягово с ЕКАТТЕ 06745, местност "Диван дере", имот 

№099009 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Брягово. 

 Поземлен имот с площ от 54,124 дка. (петдесет и четири декара, сто 

двадесет и четири квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ С ХРАСТИ категория на земята при неполивни условия: 

Пета, съставляващ имот с №099009 (нула; девет; девет; нула; нула; 

девет) в местността "ДИВАН ДЕРЕ" по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Брягово. 

448 364  2017-09-21 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 обл. Пловдив, община Първомай, землището на село Брягово с 

ЕКАТТЕ 06745, местност "Палаков дорук", имот №100001 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. 

Брягово. 

 Поземлен имот с площ от 75,804 дка. (седемдесет и пет декара, 

осемстотин и четири квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ С ХРАСТИ категория на земята при неполивни условия: 

Пета, съставляващ имот с №100001 (едно; нула; нула; нула; нула; 

едно) в местността "ПАЛАКОВ ДОРУК" по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Брягово. 

449 365  2017-10-02 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 обл. Пловдив, община Първомай, землището на село Брягово с 

ЕКАТТЕ 06745, местност "Диван дере", имот №120005 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. 

Брягово. 

 Поземлен имот с площ от 4,197 дка. (четири декара, сто деветдесет и 

седем квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

МЕРА категория на земята при неполивни условия: Шеста, 

съставляващ имот с №120005 (едно; две; нула; нула; нула; пет) в 

местността "ДИВАН ДЕРЕ" по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Брягово. 

450 366  2017-10-02 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 област Пловдив, община Първомай, землището на село 

Брягово с ЕКАТТЕ 06745, местност "Ортачки ниви", имот 

№122004 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Брягово. 

 Поземлен имот с площ от 3,114 дка. (три декара, сто и 

четиринадесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ С ХРАСТИ категория на земята при неполивни условия: 

Шеста, съставляващ имот с №122004 (едно; две; две; нула; нула; 

четири) в местността "ОРТАЧКИ НИВИ" по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Брягово. 

451 367  2017-10-03 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 област Пловдив, община Първомай, землището на село 

Брягово с ЕКАТТЕ 06745, местност "Ортачки ниви", имот 

 Поземлен имот с площ от 4,772 дка. (четири декара, седемстотин 

седемдесет и два квадратни метра) с начин на трайно ползване: 



№122005 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Брягово. 

ПАСИЩЕ С ХРАСТИ категория на земята при неполивни условия: 

Шеста, съставляващ имот с №122005 (едно; две; две; нула; нула; пет) 

в местността "ОРТАЧКИ НИВИ" по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Брягово. 

452 368  2017-10-03 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 обл. Пловдив, община Първомай, землището на село Брягово с 

ЕКАТТЕ 06745, местност "Диван дере", имот №133005 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. 

Брягово. 

 Поземлен имот с площ от 2, 017 дка. (два декара и седемнадесет 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА 

категория на земята при неполивни условия: Пета, съставляващ имот 

с №133005 (едно; три; три; нула; нула; пет) в местността "ДИВАН 

ДЕРЕ" по картата на възстановената собственост за землището на с. 

Брягово. 

453 368  2005-04-14 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

454 369  2017-10-13 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Боб могила дован. н”, имот с 

№124002 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 9,813 дка. ( девет декара, осемстотин и 

тринадесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: НИВА. 

Категория на земята при неполивни условия: Четвърта, 

съставляваща имот с №124002 (едно; две; четири; нула; нула; две) в 

местността "БОБ. МОГИЛА ДОВАН. Н” по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, обл. 

Пловдив. 

455 370  2017-10-13 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Капаня тоскал. ада”, имот с 

№125001 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 3,446 дка. ( три декара, четиристотин 

четиридесет и шест квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ИЗОСТАВЕНА НИВА. Категория на земята при неполивни условия: 

Пета (3,109) и Четвърта ; (0,337), съставляваща имот с №125001 

(едно; две; пет; нула; нула; едно) в местността "КАПАНЯ ТОСКАЛ. 

АДА” по картата на възстановената собственост за землището на гр. 

Първомай, обл. Пловдив 

456 371  2017-10-27 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Капаня тоскал. ада”, имот с 

№125003 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 10,420 дка. ( десет декара, четиристотин и 

двадесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ИЗОСТАВЕНА НИВА. Категория на земята при неполивни условия: 

Пета (10,412) и Четвърта ; (0,008), съставляваща имот с №125003 

(едно; две; пет; нула; нула; три) в местността "КАПАНЯ ТОСКАЛ. 

АДА” по картата на възстановената собственост за землището на гр. 

Първомай, обл. Пловдив 

457 372  2017-10-27 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Капаня тоскал. ада”, имот с 

№125004 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 3,254 дка. ( три декара, двеста петдесет и 

четири квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ИЗОСТАВЕНА НИВА. Категория на земята при неполивни условия: 

Пета, съставляваща имот с №125004 (едно; две; пет; нула; нула; 

четири) в местността "КАПАНЯ ТОСКАЛ. АДА” по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, обл. 

Пловдив 

458 372  2005-04-14 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       



459 373  2017-10-30 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Капаня тоскал. ада”, имот с 

№125005 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 2,960 дка. ( два декара, деветстотин и 

шестдесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: НИВА. 

Категория на земята при неполивни условия: Пета, съставляваща 

имот с №125005 (едно; две; пет; нула; нула; пет) в местността 

"КАПАНЯ ТОСКАЛ. АДА” по картата на възстановената 

собственост за землището на гр. Първомай, обл. Пловдив 

460 374  2017-10-30 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Боб могила дован. н”, имот с 

№126003 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 4,609 дка. ( четири декара, шестстотин и 

девет квадратни метра) с начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА 

НИВА. Категория на земята при неполивни условия: Четвърта, 

съставляваща имот с №126003 (едно; две; шест; нула; нула; три ) в 

местността "БОБ. МОГИЛА ДОВАН. Н” по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, обл. 

Пловдив. 

461 375  2017-11-03 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Боб могила дован. н”, имот с 

№127001 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 5,594 дка. ( пет декара,петстотин 

деветдесет и четири квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ЛОЗЕ. Категория на земята при неполивни условия: Девета (0,050) и 

Четвърта(5,544) съставляваща имот с №127001 (едно; две; седем; 

нула; нула; едно ) в местността "БОБ. МОГИЛА ДОВАН. Н” по 

картата на възстановената собственост за землището на гр. 

Първомай, обл. Пловдив. 

462 376  2017-11-03 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Боб могила дован. н”, имот с 

№127002 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 1,838 дка. (един декар, осемстотин 

тридесет и осем квадратни метра) с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ. 

Категория на земята при неполивни условия: Четвърта, 

съставляваща имот с №127002 (едно; две; седем; нула; нула; две) в 

местността "БОБ. МОГИЛА ДОВАН. Н” по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, обл. 

Пловдив. 

463 377  2017-11-06 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Боб могила дован. н”, имот с 

№127006 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 2,492 дка. (два декара, четиристотин 

деветдесет и два квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ЛОЗЕ. Категория на земята при неполивни условия: Девета (0,925) и 

Четвърта (1,567), съставляваща имот с №127006 (едно; две; седем; 

нула; нула; шест) в местността "БОБ. МОГИЛА ДОВАН. Н” по 

картата на възстановената собственост за землището на гр. 

Първомай, обл. Пловдив. 

464 378  2017-11-14 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността „Кориите”, имот с 

№900408 по Картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 29,999 кв.м. (двадесет и девет декара 

деветстотин деветдесет и девет квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: ДРУГ ВИД ОТПАДЪЦИ, съставляващ имот №900408 

(девет, нула, нула, четири, нула, осем)в местността "КОРИИТЕ” по 

картата на възстановената собственост за землището на гр. 

Първомай, ведно с находящите се в него - масивна двуетажна сграда 

със ЗП – 267 кв.м (двеста шестдесет и седем квадратни метра), 

построена през 2015 год. и масивна едноетажна сграда със ЗП -141 

кв.м. (сто четиридесет и един квадратни метра), построена 2015 год., 

представляващи обект: „ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 

ОТПАДНИ ВОДИ „ПЪРВОМАЙ” 



465 379  2017-11-14 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Боб могила дован. н”, имот с 

№128007 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 2,980 дка. (два декара, деветстотин и 

осемдесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ. 

Категория на земята при неполивни условия: Девета (2,589) и 

Четвърта (0,391), съставляваща имот с №128007 (едно; две; осем; 

нула; нула; седем) в местността "БОБ. МОГИЛА ДОВАН. Н” по 

картата на възстановената собственост за землището на гр. 

Първомай, обл. Пловдив 

466 380  2017-11-23 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Църквище манахил.н”, имот с 

№131038 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 4,704 дка. (четири декара, седемстотин и 

четири квадратни метра) с начин на трайно ползване: НИВА, 

Категория на земята при неполивни условия: Четвърта, 

съставляваща имот с №131038 (едно; три; едно; нула; три; осем) в 

местността "ЦЪРКВИЩЕ МАНАХИЛ. Н” по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, обл. 

Пловдив 

467 381  2017-12-11 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Караджалово с ЕКАТТЕ 36230, местността „До село”, имот с 

№000191 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Караджалово. 

 Бункерна помпена станция - масивна сграда със ЗП – 58 кв.м. 

(петдесет и осем квадратни метра), построена 1993 год., находяща се 

в поземлен имот номер 000191 (нула; нула; нула; едно; девет; едно) с 

начин на трайно ползване: Водостопанско съоръжение. Вид 

собственост: Държавна публична в местността „ДО СЕЛО” по 

картата на възстановената собственост за землището на с. 

Караджалово. 

468 381  2005-04-14 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

469 382  2017-12-11 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Бяла 

река с ЕКАТТЕ 07675, местността „Корията/дранака”, имот с 

№000131 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Бяла река 

 Трафостанция - едноетажна масивна сграда със ЗП –153 кв.м. (сто 

петдесет и три квадратни метра), построена 1993 год., находяща се в 

поземлен имот номер 000131 (нула; нула; нула; едно; три; едно) с 

начин на трайно ползване: Водостопанско съоръжение. Вид 

собственост: Държавна публична в местността „КОРИЯТА/ 

ДРАНАКА по картата на възстановената собственост за землището 

на с. Бяла река. Трафостанцията е част от обект: 

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ ГР. ПЪРВОМАЙ" - Първи подем. 

470 383  2017-12-12 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Бяла 

река с ЕКАТТЕ 07675, местността „Бюкя" имот с №000459 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. Бяла 

река 

 Помпена кабина към кладенец №8 - едноетажна масивна сграда със 

ЗП –14 кв.м. (четиринадесет квадратни метра), построена 1993 год., 

находяща се в поземлен имот номер 000459 (нула; нула; нула; 

четири; пет; девет) с начин на трайно ползване: Водостопанско 

съоръжение. Вид собственост: Държавна публична в местността 

„БЮКЯ" по картата на възстановената собственост за землището на 

с. Бяла река. Кабинката е част от обект: "ВОДОСНАБДЯВАНЕ ГР. 

ПЪРВОМАЙ" - Първи подем. 

471 384  2017-12-12 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Православен с ЕКАТТЕ 58089, местността „Копана могила”, 

имот с №000482 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Православен. 

 Бункерна помпена станция (БПС1) - едноетажна масивна сграда със 

ЗП – 9,00 кв.м. (девет квадратни метра), построена 1977 год., 

находяща се в поземлен имот номер 000482 (нула; нула; нула; 

четири; осем; две) с начин на трайно ползване: Водостопанско 

съоръжение. Вид собственост: Държавна публична в местността 



„КОПАНА МОГИЛА по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Православен. БПС 1 е част от обект: 

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ" - ГРУПА БРЯГОВО. 

472 385  2017-12-12 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на село 

Православен с ЕКАТТЕ 58089, местността „Ковач герен”, имот 

с №000476 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Православен 

 Бункерна помпена станция (БПС 2)- едноетажна масивна сграда със 

ЗП – 9,00 кв.м. (девет квадратни метра), построена 1977 год., 

находяща се в поземлен имот номер 000476 (нула; нула; нула; 

четири; седем; шест) с начин на трайно ползване: Водостопанско 

съоръжение. Вид собственост: Държавна публична в местността 

„КОВАЧ ГЕРЕН" по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Православен. БПС 2 е част от обект: 

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ" - група Брягово. 

473 386  2017-12-12 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на село 

Православен с ЕКАТТЕ 58089, местността „Ковач герен”, имот 

с №000477 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Православен 

 Бункерна помпена станция (БПС 3) - едноетажна масивна сграда със 

ЗП – 9,00 кв.м. (девет квадратни метра), построена 1977 год., 

находяща се в поземлен имот номер 000477 (нула; нула; нула; 

четири; седем; седем) с начин на трайно ползване: Водостопанско 

съоръжение. Вид собственост: Държавна публична в местността 

„КОВАЧ ГЕРЕН" по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Православен. БПС 3 е част от обект: 

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ" - група Брягово. 

474 387  2018-01-11 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Бяла 

река ЕКАТТЕ 07675 , местността „Корията/дранака”, имот с 

№000129 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Бяла река. 

 Бункерна помпена станция (БПС), подземна масивна на със ЗП – 12 

кв.м. (дванадесет квадратни метра), построена в поземлен имот с 

номер 000129 (нула; нула; нула; едно; две; девет) с начин на трайно 

ползване: Водостопанско съоръжение. Вид собственост: Държавна 

публична в местността „КОРИЯТА /ДРАНАКА” по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Бяла река. Година на 

строеж 1994 год. БПС е част от обект „Водоснабдяване на гр. 

Първомай” – първи подем. 

475 388  2018-01-11 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Бяла 

река ЕКАТТЕ 07675 , местността „Корията/дранака”, имот с 

№000130 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Бяла река. 

 Бункерна помпена станция (БПС), подземна масивна на със ЗП – 12 

кв.м. (дванадесет квадратни метра), построена в поземлен имот с 

номер 000130 (нула; нула; нула; едно; три; нула) с начин на трайно 

ползване: Водостопанско съоръжение. Вид собственост: Държавна 

публична в местността „КОРИЯТА /ДРАНАКА” по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Бяла река. Година на 

строеж 1994 год. БПС е част от обект „Водоснабдяване на гр. 

Първомай” – първи подем. 

476 389  2018-01-12 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Бяла 

река ЕКАТТЕ 07675 , местността „Корията/дранака”, имот с 

№000132 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Бяла река. 

 Бункерна помпена станция (БПС), подземна масивна на със ЗП – 12 

кв.м. (дванадесет квадратни метра), построена в поземлен имот с 

номер 000132 (нула; нула; нула; едно; три; две) с начин на трайно 

ползване: Водостопанско съоръжение. Вид собственост: Държавна 

публична в местността „КОРИЯТА /ДРАНАКА” по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Бяла река. Година на 

строеж 1994 год. БПС е част от обект „Водоснабдяване на гр. 

Първомай” – първи подем. 

477 390  2018-01-12 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Бяла 

река ЕКАТТЕ 07675 , местността „Бюкя”, имот с №000454 по 

 Бункерна помпена станция (БПС), подземна масивна на със ЗП – 12 

кв.м. (дванадесет квадратни метра) и масивна сграда -трафопост със 



картата на възстановената собственост за землището на с. Бяла 

река. 

ЗП -9 кв.м. (девет квадратни метра) находящи се в поземлен имот 

номер 000454 (нула; нула; нула; четири; пет; четири) с начин на 

трайно ползване: Водостопанско съоръжение. Вид собственост: 

Държавна публична в местността „БЮКЯ” по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Бяла река. Сградите 

са построени 1994 год. и са част от обект „Водоснабдяване на гр. 

Първомай” – първи подем. 

478 391  2018-01-12 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Бяла 

река ЕКАТТЕ 07675 , местността „Бюкя”, имот с №000456 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. Бяла 

река. 

 Бункерна помпена станция (БПС), подземна масивна на със ЗП – 12 

кв.м. (дванадесет квадратни метра) и масивна сграда -трафопост със 

ЗП -9 кв.м. (девет квадратни метра) находящи се в поземлен имот 

номер 000456 (нула; нула; нула; четири; пет; шест) с начин на трайно 

ползване: Водостопанско съоръжение. Вид собственост: Държавна 

публична в местността „БЮКЯ” по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Бяла река. Сградите са построени 

1994 год. и са част от обект „Водоснабдяване на гр. Първомай” – 

първи подем. 

479 392  2018-01-15 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Бяла 

река ЕКАТТЕ 07675 , местността „Бюкя”, имот с №000457 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. Бяла 

река. 

 Бункерна помпена станция (БПС), подземна масивна на със ЗП – 12 

кв.м. (дванадесет квадратни метра), находящи се в поземлен имот 

номер 000457 (нула; нула; нула; четири; пет; седем) с начин на 

трайно ползване: Водостопанско съоръжение. Вид собственост: 

Държавна публична в местността „БЮКЯ” по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Бяла река. Сградите 

са построени 1994 год. и са част от обект „Водоснабдяване на гр. 

Първомай” – първи подем. 

480 393  2018-01-15 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Бяла 

река ЕКАТТЕ 07675 , местността „Бюкя”, имот с №000460 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. Бяла 

река. 

 Бункерна помпена станция (БПС), подземна масивна на със ЗП – 12 

кв.м. (дванадесет квадратни метра), находящи се в поземлен имот 

номер 000460 (нула; нула; нула; четири; шест; нула) с начин на 

трайно ползване: Водостопанско съоръжение. Вид собственост: 

Държавна публична в местността „БЮКЯ” по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Бяла река. Сградите 

са построени 1994 год. и са част от обект „Водоснабдяване на гр. 

Първомай” – първи подем. 

481 394  2018-01-17 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Бяла 

река ЕКАТТЕ 07675 , местността „Бюкя”, имот с №000461 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. Бяла 

река. 

 Бункерна помпена станция (БПС), подземна масивна на със ЗП – 12 

кв.м. (дванадесет квадратни метра), находяща се в поземлен имот 

номер 000461 (нула; нула; нула; четири; шест; едно) с начин на 

трайно ползване: Водостопанско съоръжение. Вид собственост: 

Държавна публична в местността „БЮКЯ” по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Бяла река. Година на 

строеж 1994 год.. БПС е част от обект „Водоснабдяване на град 

Първомай” – първи подем. 

482 395  2018-01-17 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Бяла 

река ЕКАТТЕ 07675 , местността „Бюкя”, имот с №000462 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. Бяла 

река. 

 Бункерна помпена станция (БПС), подземна масивна на със ЗП – 12 

кв.м. (дванадесет квадратни метра), находящи се в поземлен имот 

номер 000462 (нула; нула; нула; четири; шест; две) с начин на трайно 

ползване: Водостопанско съоръжение. Вид собственост: Държавна 

публична в местността „БЮКЯ” по картата на възстановената 



собственост за землището на с. Бяла река. БПС е построена 1994 год. 

и е част от обект „Водоснабдяване на гр. Първомай” – първи подем. 

483 396  2018-01-18 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Бяла 

река ЕКАТТЕ 07675 , местността „Бюкя”, имот с №000463 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. Бяла 

река. 

 Бункерна помпена станция (БПС), подземна масивна на със ЗП – 12 

кв.м. (дванадесет квадратни метра), находяща се в поземлен имот 

номер 000463 (нула; нула; нула; четири; шест; три) с начин на 

трайно ползване: Водостопанско съоръжение. Вид собственост: 

Държавна публична в местността „БЮКЯ” по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Бяла река. БПС е 

построена 1994 год. и е част от обект „Водоснабдяване на град 

Първомай” – първи подем. 

484 397  2018-01-18 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Бяла 

река ЕКАТТЕ 07675 , местността „Бюкя”, имот с №000466 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. Бяла 

река. 

 Бункерна помпена станция (БПС), подземна масивна на със ЗП – 12 

кв.м. (дванадесет квадратни метра), находяща се в поземлен имот 

номер 000466 (нула; нула; нула; четири; шест; шест) с начин на 

трайно ползване: Водостопанско съоръжение. Вид собственост: 

Държавна публична в местността „БЮКЯ” по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Бяла река. БПС е 

построена 1994 год. и е част от обект „Водоснабдяване на град 

Първомай” – първи подем. 

485 398  2018-01-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на гр. 

Първомай ЕКАТТЕ 59080 , местността „Землище кв. Дебър”, 

имот с №800641 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай 

 Масивна едноетажна сграда -ХЛОРАТОРНО със ЗП – 99 кв.м. 

(деветдесет и девет квадратни метра), находящи се в поземлен имот 

номер 800641 (осем; нула; нула; шест; четири; едно) с начин на 

трайно ползване: Водостопанско съоръжение. Вид собственост: 

Държавна публична в местността „ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР” по 

картата на възстановената собственост за землището на гр. 

Първомай. Сградата е построена 1984 год. и e част от обект 

„Водоснабдяване на гр. Първомай” 

486 399  2018-01-23 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на гр. 

Първомай ЕКАТТЕ 59080 , местността „Землище кв. Дебър”, 

имот с №800442 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай 

 Масивна едноетажна сграда - ПОМПЕНА СТАНЦИЯ С 

ТРАФОПОСТ със ЗП – 210 кв.м. (двеста и десет квадратни метра), 

находяща се в поземлен имот номер 800442 (осем; нула; нула; 

четири; четири; две) с начин на трайно ползване: Водоем. Вид 

собственост: Държавна публична в местността „ЗЕМЛИЩЕ КВ. 

ДЕБЪР” по картата на възстановената собственост за землището на 

гр. Първомай. Сградата е построена 1984 год. и e част от обект 

„Водоснабдяване на гр. Първомай” - трети подем. 

487 400  2018-01-23 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Татарево с ЕКАТТЕ 72093 , местността „Каменака”, имот с 

№017096 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Татарево. 

 Масивна едноетажна сграда - ХЛОРАТОРНА СГРАДА със ЗП – 115 

кв.м. (сто и петнадесет квадратни метра), находяща се в поземлен 

имот с номер 017096 (нула; едно; седем; нула; девет; шест) с начин 

на трайно ползване: Водоем. Вид собственост: Държавна публична в 

местността „КАМЕНАКА” по картата на възстановената собственост 

за землището на с. Татарево. Сградата е построена 1998 год. и e част 

от обект „Водоснабдяване с. Татарево” 

488 401  2018-01-24 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Татарево с ЕКАТТЕ 72093 , местността „Карапелита”, имот с 

№037011 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Татарево. 

 Бункерна помпена станция (БПС 1) - едноетажна масивна сграда със 

ЗП – 9,00 кв.м. (девет квадратни метра), построена 1998 год., 

находяща се в поземлен имот номер 037011 (нула; три; седем; нула; 

едно; едно) с начин на трайно ползване: Извор - каптиран. Вид 



собственост: Държавна публична в местността „КАРАПЕЛИТА” по 

картата на възстановената собственост за землището на с. Татарево. 

БПС e част от обект „Водоснабдяване с. Татарево” 

489 402  2018-01-24 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Татарево с ЕКАТТЕ 72093 , местността „Карапелита”, имот с 

№037014 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Татарево. 

 Бункерна помпена станция (БПС 2) - едноетажна масивна сграда със 

ЗП – 9,00 кв.м. (девет квадратни метра), построена 1998 год., 

находяща се в поземлен имот номер 037014 (нула; три; седем; нула; 

едно; четири) с начин на трайно ползване: Водостопанско 

съоръжение. Вид собственост: Държавна публична в местността 

„КАРАПЕЛИТА” по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Татарево. БПС e част от обект „Водоснабдяване с. 

Татарево” 

490 403  2018-02-07 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на село 

Дълбок извор ЕКАТТЕ 58089 , местността „Юртовете”, имот с 

№000427 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Дълбок извор. 

 ПОМПЕНА СТАНЦИЯ С ХЛОРАТОРНО - едноетажна масивна 

сграда със ЗП – 15 кв.м. (петнадесет квадратни метра), построена 

1993 год., находяща се в поземлен имот номер 000427 (нула; нула, 

нула; четири; две; седем) с начин на трайно ползване: 

ВОДОСТОПАНСКО СЪОРЪЖЕНИЕ в местността „ЮРТОВЕТЕ” по 

картата на възстановената собственост за землището на с. Дълбок 

извор. 

491 404  2018-02-07 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Воден 

с ЕКАТТЕ 11627 , местността „Дере янь”, имот с №999509 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. 

Воден 

 ПОМПЕНА СТАНЦИЯ С ТРАФОПОСТ, едноетажна масивна 

сграда със ЗП – 66 кв.м. (шестдесет и шест квадратни метра), 

построена 1978 год., находяща се в поземлен имот номер 999509 

(девет; девет; девет; пет; нула; девет) с начин на трайно ползване: 

ИЗВОР -КАПТИРАН в местността „ДЕРЕ ЯНЬ” по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Воден. 

492 405  2018-02-07 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Езерово с ЕКАТТЕ 27139 , местността „01 Лъката”, имот с 

№000679 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Езерово 

 Масивна едноетажна сграда - ХЛОРАТОРНА СГРАДА със ЗП – 30 

кв.м. (тридесет квадратни метра), построена 1980 год., находяща се в 

поземлен имот с номер 000679 (нула; нула; нула; шест; седем; девет) 

с начин на трайно ползване: ВОДОСТОПАНСКО СЪОРЪЖЕНИЕ, 

Вид собственост: Държавна публична в местността „01 ЛЪКАТА” по 

картата на възстановената собственост за землището на с. Езерово. 

493 406  2018-02-07 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, село Православен, 

квартал 23, УПИ V-озеленяване по регулационния план на с. 

Православен, одобрен със заповед №171/1986 год. 

 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 7 526 кв.м. (седем 

хиляди петстотин двадесет и шест квадратни метра), предназначен за 

озеленяване, съставляващ УПИ V - озеленяване (пет римско - 

озеленяване) в кв.23 (двадесет и три) по регулационния план на с. 

Православен, област Пловдив. 

494 407  2018-02-12 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Искра 

с ЕКАТТЕ 32826 , местността „Гяурегрек”, имот с №000607 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. 

Искра. 

 Масивна едноетажна сграда - БУНКЕРНА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ 

със ЗП – 9,00 кв.м. (девет квадратни метра), построена 1993 год., 

находяща се в поземлен имот с номер 000607 (нула; нула; нула; 

шест; нула; седем) с начин на трайно ползване: Подземни води в 

местността „ГЯУРЕГРЕК” по картата на възстановената собственост 

за землището на с. Искра. 

495 408  2018-02-12 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Искра 

с ЕКАТТЕ 32826 , местността „Татлара”, имот с №000622 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. 

Искра. 

 Масивна едноетажна сграда - БУНКЕРНА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ 

със ЗП – 9,00 кв.м. (девет квадратни метра), построена 1993 год., 

находяща се в поземлен имот с номер 000622 (нула; нула; нула; 

шест; две; две) с начин на трайно ползване: Подземни води в 



местността „ТАТЛАРА” по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Искра. 

496 409  2018-02-21 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, село Поройна, квартал 

2, УПИ ІІ -озеленяване по регулационния план на с. Поройна 

одобрен със заповед №РД-15-245/1988 г. 

 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 800 кв.м. 

(осемстотин квадратни метра), предназначен за озеленяване, 

съставляващ УПИ ІІ - озеленяване (две римско тире озеленяване) в 

кв.2 (две) по регулационния план на с. Поройна, област Пловдив. 

497 410  2018-03-12 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Г.ортамеше д. бунар”, имот с 

№191265 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 7,802 дка. (седем декара,осемстотин и два 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: НИВА, Категория на 

земята при неполивни условия: Пета, съставляваща имот с №191265 

(едно; девет; едно; две; шест; пет) в местността "Г. ОРТАМЕШЕ Д. 

БУНАР” по картата на възстановената собственост за землището на 

гр. Първомай, обл. Пловдив 

498 410  2005-04-15 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

499 411  2018-03-12 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Голям баир тетрадж”, имот с 

№201001 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 1,402 дка. (един декар,четиристотин и два 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ, Категория на 

земята при неполивни условия: Пета, съставляваща имот с №201001 

(две; нула; едно; нула; нула; едно) в местността "ГОЛЯМ БАИР 

ТЕТРАДЖ” по картата на възстановената собственост за землището 

на гр. Първомай, обл. Пловдив 

500 412  2018-03-13 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Дърварски път”, имот с №206012 

по картата на възстановената собственост за землището на гр. 

Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 4,470 дка. (четири декара,читиристотин и 

седемдесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: НИВА, 

Категория на земята при неполивни условия: Девета (4,272) и Трета 

(0,198), съставляваща имот номер 206012 (две; нула; шест; нула; 

едно; две) в местността "ДЪРВАРСКИ ПЪТ” по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, обл. 

Пловдив 

501 413  2018-03-13 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Голям баир тетрадж”, имот с 

№208018 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 5,520 дка. (пет декара,петстотин и 

двадесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ, 

Категория на земята при неполивни условия: Пета, съставляваща 

имот с №208018 (две; нула; осем; нула; едно; осем) в местността 

"ГОЛЯМ БАИР ТЕТРАДЖ” по картата на възстановената 

собственост за землището на гр. Първомай, обл. Пловдив 

502 414  2018-03-12 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Голям баир тетрадж”, имот с 

№210030 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 0. 956 дка. (нула декара, деветстотин 

петдесет и шест квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ЛОЗЕ, Категория на земята при неполивни условия: Пета (0,321) и 

Трета (0,635), съставляваща имот с №210030 (две; едно; нула; нула; 

три; нула) в местността "ГОЛЯМ БАИР ТЕТРАДЖ” по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, обл. 

Пловдив 

503 414  2005-04-15 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       



504 415  2018-03-14 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Паукар друма р.бун", 

имот №410005 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 3,421 дка (три декара четиристотин 

двадесет и един квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Пета, съставляващ имот с номер 410005 (четири; едно; нула; нула; 

нула; пет) в местността "ПАУКАР ДРУМА Р. БУН" по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, област 

Пловдив. 

505 416  2018-03-16 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Голям баир тетрадж”, имот с 

№210031 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 0. 955 дка. (нула декара, деветстотин 

петдесет и пет квадратни метра) с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ, 

Категория на земята при неполивни условия: Пета (0,126) и Трета 

(0,829), съставляваща имот с №210031 (две; едно; нула; нула; три; 

едно) в местността "ГОЛЯМ БАИР ТЕТРАДЖ” по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, обл. 

Пловдив 

506 416  2005-04-15 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

507 417  2018-03-16 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Коздере котор ямач”, имот с 

№212006 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 4,940 дка. (четири декара, деветстотин и 

четиридесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: НИВА, 

Категория на земята при неполивни условия: Девета, съставляваща 

имот с №212006 (две; едно; две; нула; нула; шест) в местността 

"КОЗДЕРЕ КОТОР ЯМАЧ” по картата на възстановената 

собственост за землището на гр. Първомай, обл. Пловдив. 

508 418  2018-03-16 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Коздере котор ямач”, имот с 

№212007 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 4,080 дка. (четири декара и осемдесет 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: НИВА, Категория на 

земята при неполивни условия: Девета, съставляваща имот с 

№212007 (две; едно; две; нула; нула; седем) в местността "КОЗДЕРЕ 

КОТОР ЯМАЧ” по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай, обл. Пловдив. 

509 419  2018-03-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Коздере котор ямач”, имот с 

№212014 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 1,228 дка. (един декар, двеста двадесет и 

осем квадратни метра) с начин на трайно ползване: НИВА, 

Категория на земята при неполивни условия: Девета, съставляваща 

имот с №212014 (две; едно; две; нула; едно; четири) в местността 

"КОЗДЕРЕ КОТОР ЯМАЧ” по картата на възстановената 

собственост за землището на гр. Първомай, обл. Пловдив. 

510 420  2018-03-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Каварджика ор. бунар”, имот с 

№217001 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 2,600 дка. (два декара и шестстотин 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ, Категория на 

земята при неполивни условия: Пета съставляваща имот с №217001 

(две; едно; седем; нула; нула; едно) в местността "КАВАДЖИКА 

ОР. БУНАР” по картата на възстановената собственост за землището 

на гр. Първомай, обл. Пловдив 

511 421  2018-03-20 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Каварджика ор. бунар”, имот с 

№217005 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 1,616 дка. (един декар, шестстотин и 

шестнадесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ, 

Категория на земята при неполивни условия: Пета (1,604) и Четвърта 

(0,012) съставляваща имот с №217005 (две; едно; седем; нула; нула; 



пет) в местността "КАВАДЖИКА ОР. БУНАР” по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, обл. 

Пловдив. 

512 422  2018-03-20 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Голям баир тетрадж”, имот с 

№218020 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 3,730 дка. (три декара, седемстотин и 

тридесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ, 

Категория на земята при неполивни условия: Пета (2,146) и Четвърта 

(1,584), съставляваща имот с №218020 (две; едно; осем; нула; две; 

нула) в местността "ГОЛЯМ БАИР ТЕТРАДЖ” по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, обл. 

Пловдив. 

513 423  2018-03-20 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Голям баир тетрадж”, имот с 

№219011 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 3,641 дка. (три декара, щестстотин 

четиридесет и един квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ЛОЗЕ, Категория на земята при неполивни условия: Четвърта 

съставляващо имот с №219011 (две; едно; девет; нула; едно; едно) в 

местността "ГОЛЯМ БАИР ТЕТРАДЖ” по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, обл. 

Пловдив. 

514 424  2018-04-12 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Голям баир тетрадж”, имот с 

№219040 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 1,137 дка. (един декар, сто тридесет и 

седем квадратни метра) с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ, 

Категория на земята при неполивни условия: Четвърта съставляващо 

имот с №219040 (две; едно; девет; нула; четири; нула) в местността 

"ГОЛЯМ БАИР ТЕТРАДЖ” по картата на възстановената 

собственост за землището на гр. Първомай, обл. Пловдив. 

515 425  2018-04-12 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Голям баир тетрадж”, имот с 

№220043 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 1,000 дка. (един декар) с начин на трайно 

ползване: ЛОЗЕ, Категория на земята при неполивни условия: Пета 

съставляващо имот с №220043 (две; две; нула; нула; четири; три ) в 

местността "ГОЛЯМ БАИР ТЕТРАДЖ” по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, обл. 

Пловдив. 

516 426  2018-04-24 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Православен местността „Коджа къшла”, имот с №000418 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. 

Православен. 

 КОМАНДНА СГРАДА С ТРАФОПОСТ –едноетажна масивна 

сграда със ЗП – 127 кв.м. (сто двадесет и седем квадратни метра), 

построена в поземлен имот с номер 000418 (нула; нула; нула; 

четири; едно; осем) в местността „КОДЖА КЪШЛА” по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Православен. Година 

на строеж 1977 год. Сградата е част от обект „Водоснабдяване на 

група Брягово” . 

517 427  2018-04-24 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Православен местността „Черв. ямач Гьол път”, имот с 

№000430 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Православен 

 Сграда за ХЛОРАТОРНО "БЯЛА РЕКА" – едноетажна масивна 

сграда със ЗП – 10 кв.м. (десет квадратни метра), построена 2008 год. 

в поземлен имот с номер 000430 (нула; нула; нула; четири; три; нула) 

в местността „ ЧЕРВ ЯМАЧ ГЬОЛ ПЪТ” по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Православен. 

518 428  2018-05-14 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Боб могила дован.н.”, имот с 

№124005 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 2,728 дка. (два декара седемстотин 

двадесет и осем квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

НИВА, Категория на земята при неполивни условия: Четвърта, 

съставляващо имот с №124005 (едно; две; четири; нула; нула; пет ) в 



местността "БОБ МОГИЛА ДОВАН. Н” по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, обл. 

Пловдив. 

519 429  2018-05-14 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Горно ортамеше д. бунар”, имот с 

№191265 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 7,802 дка. (седем декара, осемстотин и два 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: НИВА, Категория на 

земята при неполивни условия: Пета, съставляваща имот с №191265 

(едно; девет; едно; две; шест; пет) в местността "Г.ОРТАМЕШЕ Д. 

БУНАР” по картата на възстановената собственост за землището на 

гр. Първомай, обл. Пловдив. Имотът е образуван от имот №191184. 

520 430  2018-05-15 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Чилтика”, имот с №244002 по 

картата на възстановената собственост за землището на гр. 

Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 14,341 дка. (четиринадесет декара, триста 

четиридесет и един квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, Категория на земята при неполивни условия: 

Четвърта, съставляваща имот с №244002 (две; четири; четири; нула, 

нула; две) в местността "ЧИЛТИКА” по картата на възстановената 

собственост за землището на гр. Първомай, обл. Пловдив. 

521 431  2018-05-15 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Чилтика”, имот с №245012 по 

картата на възстановената собственост за землището на гр. 

Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 0, 831 дка. (нула декара, осемстотин 

тридесет и един квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, Категория на земята при неполивни условия: 

Четвърта, съставляваща имот с №245012 (две; четири; пет; нула; 

едно; две) в местността "ЧИЛТИКА” по картата на възстановената 

собственост за землището на гр. Първомай, обл. Пловдив. Имота е 

образуван от имот №245008. 

522 432  2018-06-18 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Чифлика долен чиф", 

имот №000026 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 1,866 дка (един декар осемстотин 

шестдесет и шест квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Девета, съставляващ имот с номер 000026 (нула; нула; нула; нула; 

две; шест) в местността "ЧИФЛИКА ДОЛЕН ЧИФ" по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, област 

Пловдив. 

523 433  2018-06-18 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Среден юрунлук" 

имот №900128 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 8,000 дка (осем декара ) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни 

условия: Четвърта, съставляващ имот с номер 900128 (девет; нула; 

нула; едно; две; осем) в местността "СРЕДЕН ЮРУНЛУК" по 

картата на възстановената собственост за землището на гр. 

Първомай, област Пловдив. ДУБЛИРА СЕ С АПОС №305 от 20016 

год 

524 434  2018-06-18 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Балъка" имот 

№900142 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 1,733 дка (един декар седемстотин 

тридесет и три квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Четвърта, съставляващ имот с номер 900142 (девет; нула; нула; едно; 

четири; две) в местността "БАЛЪКА" по картата на възстановената 

собственост за землището на гр. Първомай, област Пловдив. 

525 435  2018-06-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Среден юрунлук" 

 Поземлен имот с площ от 6,108 дка (шест декара сто и осем 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, 

категория на земята при неполивни условия: Четвърта, съставляващ 



имот №900144 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

имот с номер 900144 (девет; нула; нула; едно; четири; четири) в 

местността "СРЕДЕН ЮРУНЛУК" по картата на възстановената 

собственост за землището на гр. Първомай, област Пловдив. 

526 436  2018-06-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Старото село" имот 

№900198 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 6,582 дка (шест декара петстотин 

осемдесет и два квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Седма, съставляващ имот с номер 900198 (девет; нула; нула; едно; 

девет; осем) в местността "СТАРОТО СЕЛО" по картата на 

възстановената собственост за землището на гр. Първомай, област 

Пловдив. 

527 437  2018-06-25 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Землище кв. Дебър" 

имот №800616 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 51,989 дка (петдесет и един декара 

деветстотин осемдесет и девет квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни 

условия: Девета (26,221) и Четвърта (25,768), съставляващ имот с 

номер 800616 (осем; нула; нула; шест; едно; шест) в местността 

"ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР" по картата на възстановената собственост 

за землището на гр. Първомай, област Пловдив. 

528 438  2018-06-25 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището нас. Бяла река 

с ЕКАТТЕ 07675, местността "Кайначетата" имот №000066 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. Бяла 

река 

 Поземлен имот с площ от 97,950 дка (деветдесет и седем декара 

деветстотин и петдесет квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни 

условия: Шеста (49,395) и Трета (48,556), съставляващ имот с номер 

000066 (нула; нула; нула; нула; шест; шест) в местността 

"КАЙНАЧЕТАТА" по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Бяла река, област Пловдив. 

529 439  2018-06-25 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището нас. Бяла река 

с ЕКАТТЕ 07675, местността "Корията/Дранака" имот 

№104007 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Бяла река 

 Поземлен имот с площ от 10,000 дка (десет декара квадратни метра) 

с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята 

при неполивни условия: Пета (5,595) и Четвърта (4,405), 

съставляващ имот с номер 104007 (едно; нула; четири; нула; нула; 

седем) в местността "КОРИЯТА/ДРАНАКА" по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Бяла река, област 

Пловдив. 

530 440  2018-06-26 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Брягово с 

ЕКАТТЕ 06745 местността "Герена" имот №015173 по картата 

на възстановената собственост за землището на с. Брягово. 

 Поземлен имот с площ от 2,475 дка (два декара четиристотин 

седемдесет и пет квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

НИВА, категория на земята при неполивни условия: Трета, 

съставляващ имот с номер 015173 (нула; едно; пет; едно; седем; три) 

в местността "ГЕРЕНА" по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Брягово, област Пловдив. 

531 441  2018-06-26 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Брягово с 

ЕКАТТЕ 06745 местността "Герена" имот №015032 по картата 

на възстановената собственост за землището на с. Брягово 

 Поземлен имот с площ от 3,200 дка (три декара и двеста квадратни 

метра) с начин на трайно ползване: НИВА, категория на земята при 

неполивни условия: Трета, съставляващ имот с номер 015032 (нула; 

едно; пет; нула; три; две) в местността "ГЕРЕНА" по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Брягово, област 

Пловдив. 

532 442  2018-06-26 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Брягово с 

ЕКАТТЕ 06745 местността "Тетраджика" имот №011008 по 

 Поземлен имот с площ от 2,351 дка (два декара триста петдесет и 

един квадратни метра) с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ, категория 



картата на възстановената собственост за землището на с. 

Брягово 

на земята при неполивни условия: Четвърта, съставляващ имот с 

номер 011008 (нула; едно; едно; нула; нула; осем) в местността 

"ТЕТРАДЖИКА" по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Брягово, област Пловдив. 

533 443  2018-07-02 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Брягово с 

ЕКАТТЕ 06745 местността "Герена" имот №015179 по картата 

на възстановената собственост за землището на с. Брягово. 

 Поземлен имот с площ от 2,371 дка (два декара триста седемдесет и 

един квадратни метра) с начин на трайно ползване: НИВА, категория 

на земята при неполивни условия: Трета, съставляващ имот с номер 

015179 (нула; едно; пет; едно; седем; девет) в местността "ГЕРЕНА" 

по картата на възстановената собственост за землището на с. 

Брягово, област Пловдив. 

534 444  2018-07-03 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Брягово с 

ЕКАТТЕ 06745 местността "Герена" имот №015188 по картата 

на възстановената собственост за землището на с. Брягово. 

 Поземлен имот с площ от 3,669 дка (три декара шестстотин 

шестдесет и девет квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

НИВА, категория на земята при неполивни условия: Трета, 

съставляващ имот с номер 015188 (нула; едно; пет; едно; осем; осем) 

в местността "ГЕРЕНА" по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Брягово, област Пловдив. 

535 445  2018-07-03 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Брягово с 

ЕКАТТЕ 06745 местността "Герена" имот №015190 по картата 

на възстановената собственост за землището на с. Брягово. 

 Поземлен имот с площ от 8,044 дка (осем декара четиридесет и 

четири квадратни метра) с начин на трайно ползване: НИВА, 

категория на земята при неполивни условия: Трета, съставляващ 

имот с номер 015190 (нула; едно; пет; едно; девет; нула) в 

местността "ГЕРЕНА" по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Брягово, област Пловдив. 

536 446  2018-08-23 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище с.Брягово с 

ЕКАТТЕ 06745 местност „Каваклията”, имот с №156003 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. 

Брягово. 

 Поземлен имот с площ от 11,590 дка. (единадесет декара, петстотин 

и деветдесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: ВОДНО 

ТЕЧЕНИЕ, съставляващ имот с номер 156003 (едно; пет; шест; нула; 

нула; три) в местността „КАВАКЛИЯТА” по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Брягово, област 

Пловдив. 

537 447  2018-12-05 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, Община Първомай, землището на с. 

Караджалово с ЕКАТТЕ 36230, местността "Възст. реални 

граници ", имот номер 025440 по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Караджалово. 

 Поземлен имот с площ от 1,365 дка. (един декар, триста шестдесет и 

пет квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, 

категория на земята при неполивни условия: Пета, съставляващ имот 

номер 025440 (нула; две; пет; четири; четири; нула) в местността 

"ВЪЗСТ. РЕАЛНИ ГРАНИЦИ” по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Караджалово. 

538 448  2018-12-17 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, Община Първомай, землището на с. 

Караджалово с ЕКАТТЕ 36230, местността "Юрганите ", имот 

номер 069001 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Караджалово. 

 Поземлен имот с площ от 1,576 дка. (един декар, петстотин 

седемдесет и шест квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Пета, съставляващ имот номер 069001 (нула; шест; девет; нула; нула; 

едно) в местността "ЮРГАНИТЕ” по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Караджалово. 

539 449  2019-01-21 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Виница с 

ЕКАТТЕ 11123, местността "Цигански чеири", имот с №004001 

по картата на възстановената собственост за землището на с. 

Виница. 

 Поземлен имот с площ от 5,105 дка.(пет декара, сто и пет квадратни 

метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на 

земята при неполивни условия: Четвърта, съставляващ имот с номер 

004001 (нула; нула; четири; нула; нула; едно) в местността 



"ЦИГАНСКИ ЧЕИРИ" по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Виница. 

540 450  2019-01-25 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Виница с 

ЕКТ 11123, местността "Цигански чеири", имот №004008 по 

картата на възстановената собственост за землището на село 

Виница. 

 Поземлен имот с площ от 19,867 дка.(деветнадесет декара, 

осемстотин шестдесет и седем квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни 

условия: Четвърта, съставляващ имот с номер 004008 (нула; нула; 

четири; нула; нула; осем) в местността "ЦИГАНСКИ ЧЕИРИ" по 

картата на възстановената собственост за землището на с. Виница. 

541 451  2019-01-25 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Виница с 

ЕКТ 11123, местността "Цигнски чеири", имот №004013 по 

картата на възстановената собственост за землището на село 

Виница. 

 Поземлен имот с площ от 35,794 дка.(тридесет и пет декара, 

седемстотин деветдесет и четири квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни 

условия: Четвърта, съставляващ имот с номер 004013 (нула; нула; 

четири; нула; едно; три) в местността "ЦИГАНСКИ ЧЕИРИ" по 

картата на възстановената собственост за землището на с. Виница. 

542 452  2019-01-25 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Виница с 

ЕКАТТЕ 11123, местността "Дараклъка", имот с №005001 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. 

Виница. 

 Поземлен имот с площ от 1,232 дка. (един декар, двеста тридесет и 

два квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, 

категория на земята при неполивни условия: Пета, съставляващ имот 

с номер 005001 (нула; нула; пет; нула; нула; едно) в местността 

"ДАРАКЛЪКА" по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Виница. 

543 453  2019-01-28 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Виница с 

ЕКАТТЕ 11123, местността "Дараклъка", имот с №005002 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. 

Виница. 

 Поземлен имот с площ от 7,176 дка. (седем декара, сто седемдесет и 

шест квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

МЕРА, категория на земята при неполивни условия: Пета (1,786) и 

Четвърта (5,390), съставляващ имот с номер 005002 (нула; нула; пет; 

нула; нула; две) в местността "ДАРАКЛЪКА" по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Виница. 

544 454  2019-01-29 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Виница с 

ЕКАТТЕ 11123, местността "Дараклъка", имот с №005157 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. 

Виница. 

 Поземлен имот с площ от 1,419 дка. (един декар четиристотин и 

деветнадесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Пета, съставляващ имот с номер 005157 (нула; нула; пет; едно; пет; 

седем) в местността "ДАРАКЛЪКА" по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Виница. 

545 455  2019-01-29 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на село 

Градина с ЕКАТТЕ 17484, местност "Райково дере чешм.", 

имот с №004461 по картата на възстановената собственост за 

землището на село Градина. 

 Поземлен имот с площ от 0,568 дка (нула декара, петстотин 

шестдесет и осем квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Пета, съставляващ имот с номер 004461 (нула; нула; четири; четири; 

шест; едно) в местността "РАЙКОВО ДЕРЕ ЧЕШМ." по картата на 

възстановената собственост за землището на село Градина, община 

Първомай, област Пловдив. 

546 456  2019-02-11 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Виница с 

ЕКАТТЕ 11123, местността "Чеир пара", имот с №008006 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. 

Виница. 

 Поземлен имот с площ от 3,692 дка. (три декара шестстотин 

деветдесет и два квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Четвърта, съставляващ имот с номер 008006 (нула; нула; осем; нула; 

нула; шест) в местността "ЧЕИР ПАРА" по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Виница. 



547 457  2019-02-11 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, квартал 

32А, УПИ І - Озеленяване по плана на гр. Първомай, одобрен 

със Заповед №РД-15-666/1994 год. и изменен със Заповед 

№РД-15- 281 от 02.06.2003 год. на Кмета на Община Първомай. 

 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 100 кв.м. (хиляда 

и сто квадратни метра) с предназначение: озеленяване за широко 

обществено ползване, съставляващ УПИ І – озеленяване (едно 

римско тире озеленяване) в квартал 32А (тридесет и две буква "А") 

по плана на град Първомай, област Пловдив. 

548 458  2019-04-25 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местност "Крушака Самахора", 

имот с №000537 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 0,034 дка. (нула декара, тридесет и четири 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: ЕЛЕКТРОПРОВОД, 

категория на земята при неполивни условия: Пета, съставляващ имот 

с номер 000537 (нула; нула; нула; пет; три; седем) в местността 

"КРУШАКА САМАХОРА" по картата на възстановената 

собственост за землището на град Първомай. Имотът е образуван от 

имот №000491. 

549 459  2019-04-25 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местност "Крушака Самахора", 

имот с №000538по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 0,034 дка. (нула декара, тридесет и четири 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: ЕЛЕКТРОПРОВОД, 

категория на земята при неполивни условия: Пета, съставляващ имот 

с номер 000538 (нула; нула; нула; пет; три; осем) в местността 

"КРУШАКА САМАХОРА" по картата на възстановената 

собственост за землището на град Първомай. Имотът е образуван от 

имот №000491. 

550 460  2019-05-28 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на село 

Брягово с ЕКАТТЕ 06745, местност "Радева кория", имот 

№182009 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Брягово. 

 Поземлен имот с площ от 17,516 дка. (седемнадесет декара, 

петстотин и шестнадесет квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ С ХРАСТИ категория на земята при неполивни 

условия: Шеста, съставляващ имот с №182009 (едно; осем; две; нула; 

нула; девет) в местността "РАДЕВА КОРИЯ" по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Брягово. 

551 461  2019-08-28 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Землище кв. Дебър”, имот с 

№800782 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 0.382 дка. (нула декара точка триста 

осемдесет и два квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПРЕДПАЗНА ДИГА (язовир "Дълбокото дере"), съставляващ имот с 

№800782 (осем, нула, нула, седем, осем, две), категория на земята 

при неполивни условия: Шеста в местността "ЗЕМЛИЩЕ КВ. 

ДЕБЪР" по картата на възстановената собственост за землището на 

гр. Първомай. 

552 462  2019-08-28 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Землище кв. Дебър”, имот с 

№800789 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 2. 335 дка. (два декара точка триста 

тридесет и пет квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПРЕДПАЗНА ДИГА (язовир Дебър -1"Ялънлъка"), съставляващ 

имот с №800789 (осем, нула, нула, седем, осем, девет) категория на 

земята при неполивни условия: Девета (1.012) и Четвърта (1.323) в 

местността "ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР" по картата на възстановената 

собственост за землището на гр. Първомай. 

553 463  2019-08-28 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище гр. Първомай 

с ЕКАТТЕ 59080, местност "Землище кв. Дебър”, имот с 

№801146 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 8,500 дка. (осем декара точка петстотин 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПРЕДПАЗНА ДИГА 

(язовир Дебър -2"Герена-Илишика"), съставляващ имот с №801146 

(осем, нула, едно, едно, четири, шест) категория на земята при 

неполивни условия: Пета (6.048) и Четвърта (1.858) и Трета (0.594) в 



местността "ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР" по картата на възстановената 

собственост за землището на гр. Първомай. 

554 464  2019-09-02 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище с. Татарево с 

ЕКАТТЕ 72093, местност "Мал.дере”, имот с №016024 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. 

Татарево. 

 Поземлен имот с площ от 1,463 дка. (един декар точка четиристотин 

шестдесет и три квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПРЕДПАЗНА ДИГА (язовир Татарево -2 "Малко дере"), 

съставляващ имот с №016024 (нура; едно; шест; нула; две; четири) 

категория на земята при неполивни условия: Шеста в местността 

"МАЛ. ДЕРЕ" по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Татарево. 

555 465  2019-09-02 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище с. Татарево с 

ЕКАТТЕ 72093, местност "Манаф дере”, имот с №048044 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. 

Татарево. 

 Поземлен имот с площ от 7.210 дка. (седем декара точка двеста и 

десет квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПРЕДПАЗНА 

ДИГА (язовир Татарево -4 "Манаф дере"), съставляващ имот с 

№048044 (нура; четири; осем; нула; четири; четири) категория на 

земята при неполивни условия: Четвърта в местността "МАНАФ 

ДЕРЕ" по картата на възстановената собственост за землището на с. 

Татарево. 

556 466  2019-09-02 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, с. Драгойново, квартал 

38, УПИ ХV - военен паметник по регулационния план на с. 

Драгойново, утвърден със Заповед №РД-15-61/1988 год. и 

изменен със Заповед №РД-15-419/2019 г. на Кмета на община 

Първомай. 

 Незастроен урегулиран имот, цилият с площ от 441 кв.м. 

(четиристотин четиридесет и един квадратни метра), отреден за 

военен паметник, съставляващ УПИ ХV - военен паметник 

(петнадесет римско тире военен паметник) в кв. 38 (тридесет и осем) 

по регулационния план на с. Драгойново с приложени улична и 

дворищна регулации. 

557 467  2019-09-03 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище с. Татарево с 

ЕКАТТЕ 72093, местност "Ваклушев долап”, имот с №049057 

по картата на възстановената собственост за землището на с. 

Татарево. 

 Поземлен имот с площ от 7.455 дка. (седем декара точка 

четиристотин петдесет и пет квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: ПРЕДПАЗНА ДИГА (язовир Татарево -3 "Ваклушев 

долап"), съставляващ имот с №049057 (нура; четири; девет; нула; 

пет; седем) категория на земята при неполивни условия: Четвърта в 

местността "ВАКЛУШЕВ ДОЛАП" по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Татарево. 

558 468  2019-09-12 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище с. Татарево с 

ЕКАТТЕ 72093, местност "Ваклушев долап”, имот с №062025 

по картата на възстановената собственост за землището на с. 

Татарево. 

 Поземлен имот с площ от 8.932дка. (осем декара точка деветстотин 

тридесет и два квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПРЕДПАЗНА ДИГА (язовир Татарево -5 "Еленката"), съставляващ 

имот с №062025 (нура; шест; две; нула; две; пет) категория на земята 

при неполивни условия: Шеста в местността "ЧУКАТА" по картата 

на възстановената собственост за землището на с. Татарево. 

559 469  2019-09-12 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище с. Татарево с 

ЕКАТТЕ 72093, местност "Мал. дере”, имот с №000113 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. 

Татарево. 

 Поземлен имот с площ от 1.708 дка. (един декар точка седемстотин 

и осем квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПРЕДПАЗНА 

ДИГА (язовир Татарево -1 "Дълбоко дере"), съставляващ имот с 

№000113 (нура; нула; нула; едно; едно; три) категория на земята при 

неполивни условия: Шеста в местността "МАЛ. ДЕРЕ" по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Татарево. 

560 470  2019-09-12 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище с. Брягово с 

ЕКАТТЕ 06745, местност "Каваклията”, имот с №156002 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. 

Брягово. 

 Поземлен имот с площ от 3.681 дка. (три декара точка шестстотин 

осемдесет и един квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ВОДОСТОПАНСКО СЪОРЪЖЕНИЕ (към язовир Брягово -2 

"Каваклията") съставляващ имот с №156002 (едно; пет; шест; нула; 



нула; две) в местността "КАВАКЛИЯТА" по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Брягово. 

561 471  2019-09-16 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище с. Дълбок 

извор с ЕКАТТЕ 24493, местност "Капаклия”, имот с №000150 

по картата на възстановената собственост за землището на с. 

Дълбок извор. 

 Поземлен имот с площ от 0,707 дка. (нула декара точка седемстотин 

и седем квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПРЕДПАЗНА 

ДИГА (към Водоем с №000149), съставляващ имот с номер 000150 

(нура; нула; нула; едно;пет; нула) категория на земята при 

неполивни условия: Четвърта в местността "КАПАКЛИЯ" по 

картата на възстановената собственост за землището на с. Дълбок 

извор. 

562 471  2005-04-15 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

563 472  2019-09-16 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище с. Дълбок 

извор с ЕКАТТЕ 24493, имот с №000505 по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Дълбок извор. 

 Поземлен имот с площ от 1,597 дка. (един декар точка петстотин 

деветдесет и седем квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ВОДОСТОПАНСКО СЪОРЪЖЕНИЕ (към Водоем с №000481), 

съставляващ имот с номер 000505 (нура; нула; нула; пет; нула; пет) 

по картата на възстановената собственост за землището на село 

Дълбок извор. 

564 472  2005-04-15 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

565 473  2019-09-16 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище с. Градина с 

ЕКАТТЕ 17484, местност "Джебиско”, имот с №002088 по 

картата на възстановената собственост за землището на с. 

Дълбок извор. 

 Поземлен имот с площ от 1.108 дка. (един декар точка сто и осем 

квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПРЕДПАЗНА ДИГА 

(към язовир "Джебиско"), съставляващ имот с номер 002088 (нура; 

нула; две; нула; осем; осем) категория на земята при неполивни 

условия: Шеста в местността "ДЖЕБИСКО" по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Градина. 

566 474  2019-10-21 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, с. Бяла река, квартал 

18, УПИ ІІ – спортен терен по регулационния план на с.Бяла 

река одобрен със Заповед №336/1967 година и изменен със 

заповед №РД-15-204 от 07.05.2014 год. на кмета на община 

Първомай 

 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 20 000 кв.м. 

(двадесет хиляди квадратни метра), съставляващ УПИ ІІ - спортен 

терен (две римско тире спортен терен) квартал 18 (осемнадесет) по 

плана на село Бяла река, област Пловдив. 

567 475  2019-10-22 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, село Татарево, квартал 

18, УПИ ХХ – озеленяване по регулационния план на с.Бяла 

река одобрен със Заповед №336/1967 година и изменен със 

заповед №РД-15-204 от 07.05.2014 год. на кмета на община 

Първомай 

 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 8 700 кв.м. (осем 

хиляди и седемстотин квадратни метра) с неприложена дворищна 

регулация, съставляващ УПИ ХХ- озеленяване (двадесет римско 

тире озеленяване) квартал 18 (осемнадесет) по плана на село Бяла 

река, област Пловдив. 

568 476  2019-10-24 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, село Бяла река, 

квартал 18, УПИ ХХІ – озеленяване по регулационния план на 

с.Бяла река одобрен със Заповед №336/1967 година и изменен 

със заповед №РД-15-204 от 07.05.2014 год. на кмета на община 

Първомай 

 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 4 700 кв.м. (четири 

хиляди и седемстотин квадратни метра) съставляващ парцел УПИ 

ХХІ - озеленяване (двадесет и едно римско тире озеленяване) 

квартал 18 (осемнадесет) по плана на село Бяла река, област 

Пловдив. 

569 477  2019-10-24 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, село Бяла река, 

квартал 18, УПИ ХХІІ – озеленяване по регулационния план на 

 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 700 кв.м. (хиляда 

и седемстотин квадратни метра) съставляващ парцел УПИ ХХІІ - 



с.Бяла река одобрен със Заповед №336/1967 година и изменен 

със заповед №РД-15-204 от 07.05.2014 год. на кмета на община 

Първомай 

озеленяване (двадесет и две римско тире озеленяване) квартал 18 

(осемнадесет) по плана на село Бяла река, област Пловдив. 

570 477  2005-04-15 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

571 478  2019-11-01 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността "Землище кв. Дебър" 

имот №800444 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

 Поземлен имот с площ от 0,452 дка (нула декара, четиристотин 

петдесет и два квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: 

Девета (0,176) и Пета (0,276), съставляващ имот с номер 800444 

(осем; нула; нула; четири; четири; четири) в местността "ЗЕМЛИЩЕ 

КВ. ДЕБЪР" по картата на възстановената собственост за землището 

на гр. Първомай, област Пловдив. 

572 479  2019-11-21 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, с. Градина кв. 73, УПИ 

І – градина по регулационния план на с. Градина, общ. 

Първомай, обл. Пловдив одобрен със заповед №772 от 1974 

година 

 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 2 124 кв.м. (две 

хиляди сто двадесет и четири квадратни метра) предназначен за 

озеленяване, съставляващ УПИ І - Градина (едно римско тире 

градина) в кв.73 (седемдесет и три арабско) по регулационния план 

на с. Градина, община Първомай, област Пловдив. 

573 480  2019-12-02 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, квартал 

76, УПИ І - Озеленяване по регулационния план на гр. 

Първомай, одобрен със Заповед №РД-15-666/1994 год. 

 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 2 690 кв.м. (две 

хиляди шестстотин и деветдесет квадратни метра) с предназначение: 

озеленяване за широко обществено ползване, съставляващ УПИ І – 

озеленяване (едно римско тире озеленяване) в квартал 76 

(седемдесет и шест арабско) по регулационния план на град 

Първомай, област Пловдив. 

574 481  2019-12-02 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, квартал 

89, УПИ ІІ- Озеленяване по регулационния план на гр. 

Първомай, одобрен със Заповед №РД-15-666/1994 год.. 

 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 2 270 кв.м. (две 

хиляди двеста и седемдесет квадратни метра) с предназначение: 

озеленяване за широко обществено ползване, съставляващ УПИ ІІ – 

озеленяване (две римско тире озеленяване) в квартал 89 (осемдесет и 

девет) по регулационния план на град Първомай, област Пловдив. 

575 482  2019-12-02 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, с. Караджалово, 

квартал 57, УПИ ІІ - Озеленяване и спорт по регулационния 

план на с. Караджалово, одобрен със Заповед №229/1977 год. и 

изменен със Заповед №РД-15-181 от 07.04.2015 год. на кмета 

на община Първомай. 

 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 7 250 кв.м. (седем 

хиляди двеста и петдесет квадратни метра) с предназначение: 

озеленяване за широко обществено ползване и спорт, съставляващ 

УПИ ІІ – озеленяване и спорт (две римско тире озеленяване и спорт) 

в квартал 57 (петдесет и седем) по регулационния план на с. 

Караджалово, общ. Първомай, област Пловдив. 

576 483  2020-01-22 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, кв. 

Дебър, квартал 42, УПИ І - Градина по регулационния план на 

кв. Дебър на гр. Първомай, одобрен със Заповед №626/1965 

год.. 

 Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 2 430 кв.м. (две 

хиляди четиристотин и тридесет квадратни метра) предназначен за 

озеленяване, съставляващ УПИ І - Градина (едно римско тире 

градина) в кв. 42 (четиридесет и две арабско) по регулационния план 

на кв. Дебър, гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив. 

577 484  2020-09-29 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай, местност "Землище кв. Дебър", поземлен имот с 

идентификатор 59080.800.231 по кадастралната карта и 

 Поземлен имот с идентификатор 59080.800.231 (пет; девет; нула; 

осем; нула, точка, осем; нула; нула; точка; две; три; едно) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Първомай, 

местност "ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР”. Площ на имота: 1 403 кв.м. 



кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-758/ 

22.10.2019 г. на изпълнителен директор АГКК 

(хиляда четиристотин и три квадратни метра). Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно 

ползване: ЗА ВОДОСТОПАНСКО, ХИДРОМЕЛИОРАТИВНО 

СЪОРЪЖЕНИЕ. Категория на земята при неполивни условия: 6 

(шеста). Номер от предходен план 800231 . 

578 485  2020-09-29 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Дълбок 

извор, местност "Капаклия", поземлен имот с идентификатор 

24493.29.150 по кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед № РД-18-752/ 22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 24493.29.150 (две; четири; четири; 

девет; три; точка; две; девет; точка; едно; пет; нула) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дълбок извор, 

местност "КАПАКЛИЯ”. Площ на имота: 711 кв.м. (седемстотин и 

единадесет квадратни метра). Трайно предназначение на 

територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: ЗА 

ВОДОСТОПАНСКО, ХИДРОМЕЛИОРАТИВНО СЪОРЪЖЕНИЕ. 

Категория на земята при неполивни условия: 4 (четвърта). Номер от 

предходен план 000150 . 

579 486  2020-10-05 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище с. Поройна, 

местност "Капана", поземлен имот с идентификатор 

57806.20.192 по кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед № РД-18-756/ 22.10.2019 г. на на 

изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 57806.20.192 (пет; седем; осем; 

нула; шест; точка; две; нула; едно; девет; две) по кадастралната карта 

и кадастралните регистри на с. Поройна, местност "КАПАНА”. 

Площ на имота: 3 651 кв.м. (три хиляди шестстотин петдесет и един 

квадратни метра). Трайно предназначение на територията: 

Земеделска. Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, Категория на 

земята при неполивни условия: 5 (пета). Номер от предходен план 

000192. 

580 487  2020-11-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на село Воден, 

поземлен имот с идентификатор 11627.31.7 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-

18-749/22.10.2019 на АГКК, местността "Батак дере" 

 Поземлен имот с идентификатор 11627.31.7 (едно; едно; шест; две; 

седем; точка; три; едно; точка; седем) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на село Воден с площ от 4 525 кв.м. (четири 

хиляди петстотин двадесет и пет квадратни метра), находящ се в 

местността "БАТАК ДЕРЕ", Трайно предназначение на територията: 

Земеделска. Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, Категория на 

земята: 9 (девета). Номер от предходен план 031007 по картата на 

възстановената собственост за землището на село Воден. 

581 488  2020-11-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на село Воден, 

поземлен имот с идентификатор 11627.37.4 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-

18-749/22.10.2019 на АГКК, местността "Жевиз кайряк" 

 Поземлен имот с идентификатор 11627.37.4 (едно; едно; шест; две; 

седем; точка; три; седем; точка; четири) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на село Воден с площ от 3 991 кв.м. (три 

хиляди деветстотин деветдесет и един квадратни метра), находящ се 

в местността "ЖЕВИЗ КАЙРЯК", Трайно предназначение на 

територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

Категория на земята: 9 (девета). Номер от предходен план 037004 по 

картата на възстановената собственост за землището на село Воден. 

582 489  2020-11-23 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Буково, местност "Кара чаир", Поземлен имот с идентификатор 

56335.54.82 по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с. Буково, община Първомай, област Пловдив, одобрени със 

заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. изпълнителен директор на 

АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.54.82 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, петдесет и четири, точка, 

осемдесет и две ) по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с. Буково, община Първомай, област Пловдив, одобрени със 

заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. изпълнителен директор на АГКК, 

находящ се в местността „КАРА ЧАИР” с площ 7 552 кв.м. (седем 

хиляди петстотин петдесет и два квадратни метра), трайно 



предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, категория на земята: 10 (десет), номер от 

предходен план 054082. 

583 490  2020-11-23 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Буково, местност "Айкъна/шушулката", Поземлен имот с 

идентификатор 56335.43.13 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Буково, община Първомай, област 

Пловдив, одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. 

изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.43.13 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, четиридесет и три, точка, 

тринадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 

Буково, община Първомай, област Пловдив, одобрени със заповед 

№РД-18-746/22.10.2019 г. изпълнителен директор на АГКК, находящ 

се в местността „АЙКЪНА/ШУШУЛКАТА” с площ 47 123 кв.м. 

(четиридесет и седем хиляди сто двадесет и три квадратни метра), 

трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, категория на земята: 8 (осем), номер от 

предходен план 043013. 

584 491  2020-12-01 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на село Воден, 

поземлен имот с идентификатор 11627.64.15 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-

18-749/22.10.2019 на АГКК, местността "Муса юрт" 

 Поземлен имот с идентификатор 11627.64.15 (едно; едно; шест; две; 

седем; точка; шест; четири; точка; едно; пет) по кадастралната карта 

и кадастралните регистри на село Воден с площ от 1 355 кв.м. 

(хиляда триста петдесет и пет квадратни метра), находящ се в 

местността "МУСА ЮРТ", Трайно предназначение на територията: 

Земеделска. Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, Категория на 

земята: 4 (четвърта). Номер от предходен план 064015 по картата на 

възстановената собственост за землището на село Воден. 

585 492  2020-12-01 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на село Воден, 

поземлен имот с идентификатор 11627.71.26 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-

18-749/22.10.2019 на АГКК, местността "Кюп дере" 

 Поземлен имот с идентификатор 11627.71.26 (едно; едно; шест; две; 

седем; точка; седем; едно; точка; две; шест) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на село Воден с площ от 3 313 кв.м. (три 

хиляди триста и тринадесет квадратни метра), находящ се в 

местността "КЮП ДЕРЕ", Трайно предназначение на територията: 

Земеделска. Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, Категория на 

земята: 4 (четвърта). Номер от предходен план 071026 по картата на 

възстановената собственост за землището на село Воден. 

586 493  2020-12-01 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на село Воден, 

поземлен имот с идентификатор 11627.90.1 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-

18-749/22.10.2019 на АГКК, местността "Реката" 

 Поземлен имот с идентификатор 11627.90.1 (едно; едно; шест; две; 

седем; точка; девет; нула; точка; едно) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на село Воден с площ от 3 023 кв.м. (три 

хиляди двадесет и три квадратни метра), находящ се в местността 

"РЕКАТА", Трайно предназначение на територията: Земеделска. 

Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, Категория на земята: 5 (пета). 

Номер от предходен план 090001 по картата на възстановената 

собственост за землището на село Воден. 

587 494  2020-12-02 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на село Воден, 

поземлен имот с идентификатор 11627.109.2 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-

18-749/22.10.2019 на АГКК, местността "Ташев егрек". Договор 

№РД-13-217/13.10.2020 г. за наем за срок от 6 год. с Пемпе 

Сюлейман Рамадан 

 Поземлен имот с идентификатор 11627.109.2 (едно; едно; шест; две; 

седем; точка; едно; нула; девет; точка; две) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на село Воден с площ от 24 706 кв.м. 

(двадесет и четири хиляди седемстотин и шест квадратни метра), 

находящ се в местността "ТАШЕВ ЕГРЕК", Трайно предназначение 

на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

Категория на земята: 10 (десета). Номер от предходен план 109002 



по картата на възстановената собственост за землището на село 

Воден. 

588 495  2020-12-02 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на село Воден, 

поземлен имот с идентификатор 11627.110.1 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-

18-749/22.10.2019 на АГКК, местността "Лозова чешма" 

 Поземлен имот с идентификатор 11627.110.1 (едно; едно; шест; две; 

седем; точка; едно; едно; нула; точка; едно) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на село Воден с площ от 3 834 кв.м. (три 

хиляди осемстотин тридесет и четири квадратни метра), находящ се 

в местността "ЛОЗОВА ЧЕШМА", Трайно предназначение на 

територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

Категория на земята: 10 (десета). Номер от предходен план 110001 

по картата на възстановената собственост за землището на село 

Воден. 

589 496  2020-12-02 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на село Воден, 

поземлен имот с идентификатор 11627.207.13 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-

18-749/22.10.2019 на АГКК, местността "Сазлъка" 

 Поземлен имот с идентификатор 11627.207.13 (едно; едно; шест; 

две; седем; точка; две; нула; седем; точка; едно; три) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Воден с площ 

от 9 586 кв.м. (девет хиляди петстотин осемдесет и шест квадратни 

метра), находящ се в местността "САЗЛЪКА", Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, Категория на земята: 4 (четвърта). Номер от 

предходен план 207013 по картата на възстановената собственост за 

землището на село Воден. 

590 497  2020-12-07 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на село Воден, 

поземлен имот с идентификатор 11627.999.7 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-

18-749/22.10.2019 на АГКК, местността "Каменивата ялма" 

 Поземлен имот с идентификатор 11627.999.7 (едно; едно; шест; две; 

седем; точка; девет; девет; девет; точка; седем) по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на село Воден с площ от 10 113 кв.м. 

(десет хиляди сто и тринадесет квадратни метра), находящ се в 

местността "КАМЕНИВАТА ЯЛМА", Трайно предназначение на 

територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

Категория на земята: 4(четвърта). Номер от предходен план 999007 

по картата на възстановената собственост за землището на село 

Воден. 

591 498  2020-12-07 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на село Воден, 

поземлен имот с идентификатор 11627.999.208 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед №РД-18-749/22.10.2019 на АГКК, местността "Юрук 

юрду" 

 Поземлен имот с идентификатор 11627.999.208 (едно; едно; шест; 

две; седем; точка; девет; девет; девет; точка; две; нула; осем) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Воден с площ 

от 6 205 кв.м. (шест хиляди двеста и пет квадратни метра), находящ 

се в местността "ЮРУК ЮРДУ", Трайно предназначение на 

територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

Категория на земята: 9 (девета). Номер от предходен план 999208 по 

картата на възстановената собственост за землището на село Воден. 

592 499  2020-12-07 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на село Воден, 

поземлен имот с идентификатор 11627.999.224 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед №РД-18-749/22.10.2019 на АГКК, местността 

"Беджаме" 

 Поземлен имот с идентификатор 11627.999.224 (едно; едно; шест; 

две; седем; точка; девет; девет; девет; точка; две; две; четири) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Воден с площ 

от 4 282 кв.м. (четири хиляди двеста осемдесет и два квадратни 

метра), находящ се в местността "БЕДЖАМЕ", Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, Категория на земята: 10 (десета). Номер от 



предходен план 999224 по картата на възстановената собственост за 

землището на село Воден. 

593 500  2020-12-08 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на село Воден, 

поземлен имот с идентификатор 11627.999.228 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед №РД-18-749/22.10.2019 на АГКК, местността 

"Беджане" 

 Поземлен имот с идентификатор 11627.999.228 (едно; едно; шест; 

две; седем; точка; девет; девет; девет; точка; две; две; осем) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Воден с площ 

от 4 177 кв.м. (четири хиляди сто седемдесет и седем квадратни 

метра), находящ се в местността "БЕДЖАНЕ", Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ. Категория на земята: 10 (десета). Номер от 

предходен план 999228 по картата на възстановената собственост за 

землището на село Воден. 

594 501  2020-12-08 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на село Воден, 

поземлен имот с идентификатор 11627.999.241 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед №РД-18-749/22.10.2019 на АГКК, местността "Юсуф 

бунар" 

 Поземлен имот с идентификатор 11627.999.241 (едно; едно; шест; 

две; седем; точка; девет; девет; девет; точка; две; четири; едно) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Воден с площ 

от 13 792 кв.м. (тринадесет хиляди седемстотин деветдесет и две 

квадратни метра), находящ се в местността "ЮСУФ БУНАР". 

Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на 

трайно ползване: ПАСИЩЕ. Категория на земята: 4 (четвърта). 

Номер от предходен план 999241 по картата на възстановената 

собственост за землището на село Воден. 

595 502  2020-12-08 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на село Воден, 

поземлен имот с идентификатор 11627.999.261 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед №РД-18-749/22.10.2019 на АГКК, местността 

"Бостанлъка" 

 Поземлен имот с идентификатор 11627.999.261 (едно; едно; шест; 

две; седем; точка; девет; девет; девет; точка; две; шест; едно) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Воден с площ 

от 14 852 кв.м. (четиринадесет хиляди осемстотин петдесет и два 

квадратни метра), находящ се в местността "БОСТАНЛЪКА". 

Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на 

трайно ползване: ПАСИЩЕ. Категория на земята: 5 (пета). Номер от 

предходен план 999261 по картата на възстановената собственост за 

землището на село Воден. 

596 503  2020-12-09 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на село Воден, 

поземлен имот с идентификатор 11627.999.271 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед №РД-18-749/22.10.2019 на АГКК, местността 

"Бостанлъка" 

 Поземлен имот с идентификатор 11627.999.271 (едно; едно; шест; 

две; седем; точка; девет; девет; девет; точка; две; седем; едно) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Воден с площ 

от 6 314 кв.м. (шест хиляди триста и четиринадесет квадратни 

метра), находящ се в местността "БОСТАНЛЪКА". Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ. Категория на земята: 5 (пета). Номер от 

предходен план 999271 по картата на възстановената собственост за 

землището на село Воден. 

597 504  2020-12-09 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на село Воден, 

поземлен имот с идентификатор 11627.999.328 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед №РД-18-749/22.10.2019 на АГКК, местността 

"Карасолук" 

 Поземлен имот с идентификатор 11627.999.328 (едно; едно; шест; 

две; седем; точка; девет; девет; девет; точка; три; две; осем) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Воден с площ 

от 14 598 кв.м. (четиринадесет хиляди петстотин деветдесет и осем 

квадратни метра), находящ се в местността "КАРАСОЛУК". Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ. Категория на земята: 4 (четвърта). Номер от 



предходен план 999328 по картата на възстановената собственост за 

землището на село Воден. 

598 504  2005-04-18 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

599 505  2020-12-09 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на село Воден, 

поземлен имот с идентификатор 11627.999.265 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед №РД-18-749/22.10.2019 на АГКК, местността 

"Бостанлъка" 

 Поземлен имот с идентификатор 11627.999.265 (едно; едно; шест; 

две; седем; точка; девет; девет; девет; точка; две; шест; пет) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Воден с площ 

от 10 921 кв.м. (десет хиляди деветстотин двадесет и един квадратни 

метра), находящ се в местността "БОСТАНЛЪКА". Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ. Категория на земята: 10 (десета). Номер от 

предходен план 999265 по картата на възстановената собственост за 

землището на село Воден. 

600 506  2020-12-14 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Буково, местност „Маринката”, Поземлен имот с 

идентификатор 56335.17.80 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Буково, община Първомай, област 

Пловдив, одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. 

изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.17.80 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, седемнадесет, точка, осемдесет) 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Буково 

одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. изпълнителен 

директор на АГКК, находящ се в местността „МАРИНКАТА” с 

площ от 26 714 кв.м. (двадесет и шест хиляди седемстотин и 

четиринадесет квадратни метра), трайно предназначение на 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

категория на земята: 8 (осма), номер от предходен план 017080 

(нула, едно, седем, нула, осем, нула). 

601 507  2020-12-14 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Буково, местност „Райов байлък”, Поземлен имот с 

идентификатор 56335.29.13 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Буково, община Първомай, област 

Пловдив, одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. 

изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.29.13 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка,двадесет и девет, точка, 

тринадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 

Буково одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. 

изпълнителен директор на АГКК, находящ се в местността „РАЙОВ 

БАЙЛЪК” с площ от 104 866 кв.м. (сто и четири хиляди осемстотин 

шестдесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

категория на земята: 10 (десета), номер от предходен план 029013 

(нула, две, девет, нула, едно, три). 

602 508  2020-12-14 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Буково, местност „Коджаманица”, Поземлен имот с 

идентификатор 56335.34.51 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Буково, община Първомай, област 

Пловдив, одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. 

изпълнителендиректор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.34.51 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, тридесет и четири, точка, 

петдесет и един) по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с. Буково одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. 

изпълнителен директор на АГКК, находящ се в местността 

„КОДЖАМАНИЦА” с площ от 119 238 кв.м. (сто и деветнадесет 

хиляди двеста тридесет и осем квадратни метра), трайно 

предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, категория на земята: 8 (осма), номер от 

предходен план 034051 (нула, три; четири, нула, пет, едно). 



603 509  2020-12-15 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Буково, местност „Рая/зайчарица”, Поземлен имот с 

идентификатор 56335.45.33 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Буково, община Първомай, област 

Пловдив, одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. 

изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.45.33 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, четиридесет и пет, точка, 

тридесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с. Буково, община Първомай, област Пловдив, одобрени със заповед 

№РД-18-746/22.10.2019 г. изпълнителен директор на АГКК, находящ 

се в местността „РАЯ/ЗАЙЧАРИЦА” с площ от 6 866 кв.м. (шест 

хиляди осемстотин шестдесет и шест квадратни метра), трайно 

предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, категория на земята: 8 (осем), номер от 

предходен план 045033 (нула, четири, пет, нула, три, три). 

604 510  2020-12-15 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Буково, местност „Скелето/станчовица”, Поземлен имот с 

идентификатор 56335.50.24 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Буково, община Първомай, област 

Пловдив, одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. 

изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.50.24 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, петдесет, точка, двадесет и 

четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 

Буково, община Първомай, област Пловдив, одобрени със заповед 

№РД-18-746/22.10.2019 г. изпълнителен директор на АГКК, находящ 

се в местността „СКЕЛЕТО/СТАНЧОВИЦА” с площ 40 885 кв.м. 

(четиридесет хиляди осемстотин осемдесет и пет квадратни метра), 

трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, категория на земята: 10 (десета), номер от 

предходен план 050024 (нула, пет, нула, нула, две, четири). 

605 511  2021-01-18 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай, местност "Мешето", поземлен имот с 

идентификатор 59080.392.15 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-758/ 

22.10.2019 г. на изпълнителен директор АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 59080.392.15 (пет; девет; нула; 

осем; нула, точка, три; девет; две; точка; едно; пет) по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Първомай, местност 

"МЕШЕТО”. Площ на имота: 2 683 кв.м. (две хиляди шестстотин 

осемдесет и три квадратни метра). Трайно предназначение на 

територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. 

Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста). Номер от 

предходен план 392015 

606 512  2021-01-18 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай, местност "Мешето", поземлен имот с 

идентификатор 59080.392.10 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-758/ 

22.10.2019 г. на изпълнителен директор АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 59080.392.10 (пет; девет; нула; 

осем; нула, точка, три; девет; две; точка; едно; нула) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Първомай, 

местност "МЕШЕТО”. Площ на имота: 4 978 кв.м. (четири хиляди 

деветстотин седемдесет и осем квадратни метра). Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ. Категория на земята при неполивни условия: 6 

(шеста). Номер от предходен план 392010. 

607 513  2021-01-18 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай, местност "Землище кв. Дебър", поземлен имот с 

идентификатор 59080.800.123 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-758/ 

22.10.2019 г. на изпълнителен директор АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 59080.800.123 (пет; девет; нула; 

осем; нула, точка, осем; нула; нула; точка; едно; две; три) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Първомай, 

местност "ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР”. Площ на имота: 3 438 кв.м. (три 

хиляди четиристотин тридесет и осем квадратни метра). Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ. Категория на земята при неполивни условия: 4 

(четвърта). Номер от предходен план 800123. 



608 514  2021-01-25 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, кв. 

Любеново, кв.1, УПИ ІІІ - детска градина по регулационния 

план на кв. Любеново на гр. Първомай, одобрен със Заповеди 

№318/1933 г. и №2460/1933 год.. 

 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 4 000 кв.м. (четири 

хиляди квадратни метра), предназначен за обществено обслужващи 

дейности- детска градина, съставляващ УПИ ІІІ – детска градина 

/три римско тире детска градина/ в кв. 1 (едно арабско) по плана кв. 

Любеново на гр. Първомай с приложени улична и дворищна 

регулации. 

609 515  2021-03-26 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Буково, местност „Сред./със. з./Дуд. бун”, Поземлен имот с 

идентификатор 56335.26.46 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Буково, община Първомай, област 

Пловдив, одобрени със заповед №РД-146/22.10.2019 г. 

изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.26.46 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, двадесет и шест, точка, 

четиридесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с. Буково, община Първомай, област Пловдив, одобрени 

със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. изпълнителен директор на 

АГКК, находящ се в местността „СРЕД./СЪС.З./ДУД. БУН” с площ 

4 087 кв. м. (четири хиляди осемдесет и седем квадратни метра), 

трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, категория на земята: 8 (осма), номер от 

предходен план 026046 (нула, две, шест, нула, четири, шест). 

610 516  2021-03-26 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Буково, 

местност „Планчовица”, Поземлен имот с идентификатор 

56335.40.61 по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с. Буково, община Първомай, област Пловдив, одобрени със 

заповед №РД- 146/22.10.2019 г. изпълнителен директор на 

АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.40.61 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, четиридесет, точка, шестдесет и 

едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Буково, 

община Първомай, област Пловдив, одобрени със заповед №РД-18-

746/22.10.2019 г. изпълнителен директор на АГКК, находящ се в 

местността „ПЛАНЧОВИЦА” с площ 5 896 кв. м. (пет хиляди 

осемстотин деветдесет и шест квадратни метра), трайно 

предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, категория на земята: 8 (осма), номер от 

предходен план 040061 (нула, две, шест, нула, четири, шест). 

611 517  2021-03-26 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Буково, 

местност „Бозалъково”, Поземлен имот с идентификатор 

56335.51.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с. Буково, община Първомай, област Пловдив, одобрени със 

заповед №РД- 146/22.10.2019 год. 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.51.22 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, петдесет и едно, точка, двадесет 

и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Буково, 

община Първомай, област Пловдив, одобрени със заповед №РД-18-

746/22.10.2019 г. изпълнителен директор на АГКК, находящ се в 

местността „БОЗАЛЪКОВО” с площ 25 064 кв. м. (двадесет и пет 

хиляди шестдесет и четири квадратни метра), трайно 

предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, категория на земята: 8 (осма), номер от 

предходен план 051022 (нула, пет, едно, нула, две, две). 

612 518  2021-04-06 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай, местност "Землище кв. Дебър", поземлен имот с 

идентификатор 59080.801.248 по кадастралната карта и 

кадастралните регистрина, одобрени със Заповед № РД-18-758/ 

22.10.2019 г. на изпълнителен директор АГКК 

 1757/5556 ид.ч. (хиляда седемстотин петдесет и седем от пет хиляди 

петстотин петдесет и шест идеални части) от поземлен имот целият с 

площ от 5556 кв.м. (пет хиляди петстотин петдесет и шест квадратни 

метра) с идентификатор 59080.801.248 (пет, девет, нула, осем, нула, 

точка, осем, нула, едно, точка, две, четири, осем) по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Първомай, местност 

"ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР”. Трайно предназначение на територията: 

Земеделска. Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. Номер от 



предходен план 801248 по картата на възстановената собственост за 

землището на гр. Първомай. 

613 519  2021-04-08 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище град Първомай 

местност "Землище кв. Дебър", поземлен имот с 

идентификатор 59080.800.304 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-758/ 

22.10.2019 г. на изпълнителен директор АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 59080.800.304 (пет; девет; нула; 

осем; нула; точка; осем; нула; нула; точка; три; нула; четири) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на град Първомай, 

местност "ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР”. Площ на имота: 4 496 кв.м. 

(четири хиляди четиристотин деветдесет и шест квадратни метра). 

Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на 

трайно ползване: ЗА ВОДНОСТОПАНСКО, 

ХИДРОМЕЛИОРАТИВНО СЪОРЪЖЕНИЕ. Категория на земята 

при неполивни условия: 5 (пета). Номер от предходен план 800304 

614 520  2021-04-08 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Буково, 

местност „Таушан тепе”, Поземлен имот с идентификатор 

56335.16.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с. Буково, община Първомай, област Пловдив, одобрени със 

заповед №РД- 746/22.10.2019 г. изпълнителен директор на 

АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.16.18 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, шестнадесет, точка, 

осемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 

Буково, община Първомай, област Пловдив, одобрени със заповед 

№РД-18-746/22.10.2019 г. изпълнителен директор на АГКК, находящ 

се в местността „ТАУШАН ТЕПЕ” с площ 12 255 кв. м. (дванадесет 

хиляди двеста петдесет и пет квадратни метра), трайно 

предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, категория на земята: 10 (десета), номер от 

предходен план 016018. 

615 521  2021-04-09 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Буково, местност „Райов байлък”, Поземлен имот с 

идентификатор 56335.29.6 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Буково, община Първомай, област 

Пловдив, одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. 

изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.29.6 (петдесет и шест хиляди 

триста тридесет и пет, точка,двадесет и девет, точка, шест) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Буково одобрени 

със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. изпълнителен директор на 

АГКК, находящ се в местността „РАЙОВ БАЙЛЪК” с площ от 100 

572 кв.м. (сто хиляди петстотин седемдесет и два квадратни метра), 

трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, категория на земята: 10 (десета), номер от 

предходен план 029006. 

616 522  2021-04-09 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Буково, местност „Юрта”, Поземлен имот с идентификатор 

56335.44.71 по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с. Буково, община Първомай, област Пловдив, одобрени със 

заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. изпълнителен директор на 

АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.44.71(петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, четиридесет и четири, точка, 

седемдесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с. Буково одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. 

изпълнителен директор на АГКК, находящ се в местността „ЮРТА” 

с площ от 3 042 кв.м. (три хиляди четиридесет и два квадратни 

метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на 

трайно ползване: ПАСИЩЕ, категория на земята: 8 (осма), номер от 

предходен план 044071. 

617 523  2021-04-12 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Буково, местност „Рая/Зайчарица”, Поземлен имот с 

идентификатор 56335.45.59 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Буково, община Първомай, област 

Пловдив, одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. 

изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.45.59 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, четиридесет и пет, точка, 

петдесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с. Буково одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. 

изпълнителен директор на АГКК, находящ се в местността 

„РАЯ/ЗАЙЧАРИЦА” с площ от 40 503 кв.м. (четиридесет хиляди 



петстотин и три квадратни метра), трайно предназначение на 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

категория на земята: 8 (осма), номер от предходен план 045059. 

618 524  2021-04-12 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Буково, местност „Габрето/дупките”, Поземлен имот с 

идентификатор 56335.49.10 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Буково, община Първомай, област 

Пловдив, одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. 

изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.49.10 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, четиридесет и девет, точка, 

десет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Буково 

одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. изпълнителен 

директор на АГКК, находящ се в местността „ГАБРЕТО/ДУПКИТЕ” 

с площ от 4 375 кв.м. (четири хиляди триста седемдесет и пет 

квадратни метра), трайно предназначение на територията: 

Земеделска, начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, категория на 

земята: 8 (осма), номер от предходен план 049010. 

619 525  2021-04-12 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Буково, местност „Скелето/Станчовица”, Поземлен имот с 

идентификатор 56335.50.36 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Буково, община Първомай, област 

Пловдив, одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. 

изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.50.36 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, петдесет, точка, тридесет и 

шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Буково 

одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. изпълнителен 

директор на АГКК, находящ се в местността 

„СКЕЛЕТО/СТАНЧОВИЦА” с площ на имота 19 251 кв.м. 

(деветнадесет хиляди двеста петдесет и един квадратни метра), 

трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, категория на земята: 8 (осма), номер от 

предходен план 050036. 

620 526  2021-04-12 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Буково, местност „Скелето/Станчовица”, Поземлен имот с 

идентификатор 56335.50.47 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Буково, община Първомай, област 

Пловдив, одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. 

изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.50.47 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, петдесет, точка, четиридесет и 

седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Буково 

одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. изпълнителен 

директор на АГКК, находящ се в местността 

„СКЕЛЕТО/СТАНЧОВИЦА” с площ на имота 48 891 кв.м. 

(четиридесет и осем хиляди осемстотин деветдесет и един квадратни 

метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на 

трайно ползване: ПАСИЩЕ, категория на земята: 10 (десета), номер 

от предходен план 050047. 

621 527  2021-04-14 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Буково, местност "Кара чаир", Поземлен имот с идентификатор 

56335.1.283 по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с. Буково, община Първомай, област Пловдив, одобрени със 

заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. изпълнителен директор на 

АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.1.283 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, едно, точка, двеста осемдесет и 

три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Буково, 

община Първомай, област Пловдив, одобрени със заповед №РД-18-

746/22.10.2019 г. изпълнителен директор на АГКК, находящ се в 

местността „КАРА ЧАИР” с площ 20 162 кв. м. (двадесет хиляди сто 

шестдесет и два квадратни метра), трайно предназначение на 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

категория на земята: 10 (десет), номер от предходен план 000135. 

622 528  2021-04-14 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище с. Буково, 

местност „Телки тепе”, Поземлен имот с идентификатор 

56335.14.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с. Буково, община Първомай, област Пловдив, одобрени със 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.14.42 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, четиринадесет, точка, 

четиридесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с. Буково, община Първомай, област Пловдив, одобрени със 



заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. изпълнителен директор на 

АГКК 

заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. изпълнителен директор на АГКК, 

находящ се в местността „ТЕЛКИ ТЕПЕ” с площ 93027 кв. м. 

(деветдесет и три хиляди двадесет и седем квадратни метра), трайно 

предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, категория на земята: 8 (осма), номер от 

предходен план 014042. 

623 529  2021-04-14 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землище с. Буково, 

местност „Славковица”,идентификатор 56335.36.53по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Буково, 

община Първомай, област Пловдив, одобрени със заповед 

№РД-18-746/22.10.2019 г. 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.36.53 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, тридесет и шест, точка, 

петдесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с. Буково, община Първомай, област Пловдив, одобрени със заповед 

№РД-18-746/22.10.2019 г. изпълнителен директор на АГКК, находящ 

се в местността „СЛАВКОВИЦА” с площ 34 210 кв. м. (тридесет и 

четири хиляди двеста и десет квадратни метра), трайно 

предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, категория на земята: 10 (десет), номер от 

предходен план 036053. 

624 530  2021-04-14 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 ласт Пловдивска, община Първомай, землище с. Буково, 

местност „Рая/Зайчарица”с идентификатор 56335.45.21 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Буково, 

община Първомай, област Пловдив, одобрени със заповед 

№РД-18-746/22.10.2019 г. изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.45.21 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, четиридесет и пет, точка, 

двадесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с. Буково, община Първомай, област Пловдив, одобрени със заповед 

№РД-18-746/22.10.2019 г. изпълнителен директор на АГКК, находящ 

се в местността „РАЯ/ЗАЙЧАРИЦА" с площ 1 229 кв. м. (хиляда 

двеста двадесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

категория на земята: 8 (осма), номер от предходен план 045021. 

625 531  2021-04-26 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Буково, местност „Телки тепе”, Поземлен имот с 

идентификатор 56335.14.28 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Буково, община Първомай, област 

Пловдив, одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. 

изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.14.28 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, четиринадесет, точка, двадесет 

и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 

Буково одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. 

изпълнителен директор на АГКК, находящ се в местността „ТЕЛКИ 

ТЕПЕ” с площ от 92 507 кв.м. (деветдесет и две хиляди петстотин и 

седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: 

Земеделска, начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, категория на 

земята: 8 (осма), номер от предходен план 014028. 

626 532  2021-04-26 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Буково, местност „Маринката”, Поземлен имот с 

идентификатор 56335.17.88 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Буково, община Първомай, област 

Пловдив, одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. 

изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.17.88 петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, седемнадесет, точка, осемдесет 

и осем и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с. Буково одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. 

изпълнителен директор на АГКК, находящ се в местността 

„МАРИНКАТА” с площ от 15 001 кв.м. (петнадесет хиляди и един 

квадратни метра), трайно предназначение на територията: 

Земеделска, начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, категория на 

земята: 8 (осма), номер от предходен план 017088. 

627 533  2021-05-07 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Буково, местност „Славковица”, Поземлен имот с 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.36.14 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, тридесет и шест, точка, 



идентификатор 56335.36.14 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Буково, община Първомай, област 

Пловдив, одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. 

изпълнителен директор на АГКК 

четиринадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с. Буково одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. 

изпълнителен директор на АГКК, находящ се в местността 

„СЛАВКОВИЦА” с площ от 20 772 кв.м. (двадесет хиляди 

седемстотин седемдесет и два квадратни метра), трайно 

предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, категория на земята: 10 (десет), номер от 

предходен план 036014. 

628 534  2021-05-07 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Буково, местност „Рая/Зайчарица”, Поземлен имот с 

идентификатор 56335.45.74 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Буково, община Първомай, област 

Пловдив, одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. 

изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.45.74 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, четиридесет и пет, точка, 

седемдесет и четири) по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с. Буково одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 

г. изпълнителен директор на АГКК, находящ се в местността 

„РАЯ/ЗАЙЧАРИЦА” с площ от 14 426 кв.м. (четиринадесет хиляди 

четиристотин двадесет и шест квадратни метра), трайно 

предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, категория на земята: 8 (осем), номер от 

предходен план 045074. 

629 535  2021-05-07 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Буково, местност „Габрето/дупките”, Поземлен имот с 

идентификатор 56335.49.91 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Буково, община Първомай, област 

Пловдив, одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. 

изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.49.91 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, четиридесет и девет, точка, 

деветдесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с. Буково одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. 

изпълнителен директор на АГКК, находящ се в местността 

„ГАБРЕТО/ДУПКИТЕ” с площ от 10 001 кв.м. (десет хиляди и един 

квадратни метра), трайно предназначение на територията: 

Земеделска, начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, категория на 

земята: 8 (осем), номер от предходен план 049091. 

630 536  2021-05-10 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Буково, местност „Габрето/дупките”, Поземлен имот с 

идентификатор 56335.49.90 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Буково, община Първомай, област 

Пловдив, одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. 

изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.49.90 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, четиридесет и девет, точка, 

деветдесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 

Буково одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. 

изпълнителен директор на АГКК, находящ се в местността 

„ГАБРЕТО/ДУПКИТЕ” с площ от 33 644 кв.м. (тридесет и три 

хиляди шестстотин четиридесет и четири квадратни метра), трайно 

предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, категория на земята: 8 (осем), номер от 

предходен план 049091. 

631 537  2021-05-10 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Буково, местност „Късю”, Поземлен имот с идентификатор 

56335.52.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с. Буково, община Първомай, област Пловдив, одобрени със 

заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. изпълнителен директор на 

АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.52.9 (петдесет и шест хиляди 

триста тридесет и пет, точка, петдесет и две, точка, девет) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Буково одобрени 

със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. изпълнителен директор на 

АГКК, находящ се в местността „КЪСЮ” с площ от 5 941 кв.м. (пет 

хиляди деветстотин четиридесет и един квадратни метра), трайно 

предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно 



ползване: ПАСИЩЕ, категория на земята: 10 (десета), номер от 

предходен план 052009. 

632 538  2021-05-10 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Буково, местност „Мандр. път/ортаклъка”, Поземлен имот с 

идентификатор 56335.58.5 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Буково, община Първомай, област 

Пловдив, одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. 

изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.58.5 (петдесет и шест хиляди 

триста тридесет и пет, точка, петдесет и осем, точка, пет) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Буково одобрени 

със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. изпълнителен директор на 

АГКК, находящ се в местността "МАНДР.ПЪТ/ОРТАКЛЪКА ” с 

площ от 8 940 кв.м. (осем хиляди деветстотин и четиридесет 

квадратни метра), трайно предназначение на територията: 

Земеделска, начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, категория на 

земята: 9 (девета), номер от предходен план 058005. 

633 539  2021-05-14 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, Община Първомай, землището на с. 

Караджалово с ЕКАТТЕ 36230, местността "Стоп. двор ", имот 

номер 000134 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Караджалово. 

 Поземлен имот с площ от 13,268 дка. (тринадесет декара, двеста 

шестдесет и осем квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ, категория на земята при неполивни условия: Пета, 

съставляващ имот номер 000134 (нула; нула; нула; едно; три; 

четири) в местността "СТОПАНСКИ ДВОР” по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Караджалово. 

634 540  2021-05-14 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, Община Първомай, землището на с. 

Караджалово с ЕКАТТЕ 36230, местността "До село ", имот 

номер 000135 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Караджалово. 

 Поземлен имот с площ от 66.109 дка. (шестдесет и шест декара, сто 

и девет квадратни метра) с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

категория на земята при неполивни условия: Пета, съставляващ имот 

номер 000135 (нула; нула; нула; едно; три; пет) в местността "ДО 

СЕЛО” по картата на възстановената собственост за землището на с. 

Караджалово. 

635 541  2021-05-14 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, Община Първомай, землището на с. 

Караджалово с ЕКАТТЕ 36230, местността "Михово бунарче", 

имот номер 000179 по картата на възстановената собственост 

за землището на с. Караджалово. 

 Поземлен имот с площ от 27,568 дка. (двадесет и седем декара, 

петстотин шестдесет и осем квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ. Категория: Пета (9.648) и (Шеста 17,917), 

съставляващ имот номер 000179 (нула; нула; нула; едно; седем; 

девет) в местността "МИХОВО БУНАРЧЕ” по картата на 

възстановената собственост за землището на с. Караджалово. 

636 542  2021-05-14 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, Община Първомай, землището на с. 

Караджалово с ЕКАТТЕ 36230, местността "Герените", имот 

номер 000180 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Караджалово. 

 Поземлен имот с площ от 296.330 дка. (двеста деветдесет и шест 

декара, триста и тридесет квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ. Категория: Трета (59.269) и (Шеста 237.067), 

съставляващ имот номер 000180 (нула; нула; нула; едно; осем; нула) 

в местността "ГЕРЕНИТЕ” по картата на възстановената собственост 

за землището на с. Караджалово. 

637 543  2021-05-14 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, Община Първомай, землището на с. 

Караджалово с ЕКАТТЕ 36230, местността "До село", имот 

номер 000189 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Караджалово. 

 Поземлен имот с площ от 53.073 дка. (петдесет и три декара, 

седемдесет и три квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ. Категория: Трета, съставляващ имот номер 000189 (нула; 

нула; нула; едно; осем; девет) в местността "ДО СЕЛО” по картата 

на възстановената собственост за землището на с. Караджалово. 

638 544  2021-05-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, Община Първомай, землището на с. 

Караджалово с ЕКАТТЕ 36230, местността "До село", имот 

номер 000190 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Караджалово. 

 Поземлен имот с площ от 26.837 дка. (двадесет и шест декара, 

осемстотин тридесет и седем квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ. Категория: Трета, съставляващ имот номер 

000190 (нула; нула; нула; едно; девет; нула) в местността "ДО 



СЕЛО” по картата на възстановената собственост за землището на с. 

Караджалово. 

639 545  2021-05-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, Община Първомай, землището на с. 

Караджалово с ЕКАТТЕ 36230, местността "Парцелите", имот 

номер 000195 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Караджалово. 

 Поземлен имот с площ от 36.021дка. (тридесет и шест декара, 

двадесет и един квадратни метра) с начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ. Категория: Трета (25,214) и Шеста (10,806), съставляващ 

имот номер 000195 (нула; нула; нула; едно; девет;пет) в местността 

"ПАРЦЕЛИТЕ” по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Караджалово. 

640 546  2021-05-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, Община Първомай, землището на с. 

Караджалово с ЕКАТТЕ 36230, местността "Мерата", имот 

номер 000201 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Караджалово. 

 Поземлен имот с площ от 153,446 дка. (сто петдесет и три декара, 

четиристотин четиридесет и шест квадратни метра) с начин на 

трайно ползване: ПАСИЩЕ. Категория: Трета (69,057) и Шеста 

(84,402), съставляващ имот номер 000201 (нула; нула; нула; две; 

нула; едно) в местността "МЕРАТА” по картата на възстановената 

собственост за землището на с. Караджалово. 

641 547  2021-05-21 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, Община Първомай, землището на с. 

Караджалово с ЕКАТТЕ 36230, местността "Мехрем гьол", 

имот номер 000214 по картата на възстановената собственост 

за землището на с. Караджалово. 

 Поземлен имот с площ от 135,919 дка. (сто тридесет и пет декара, 

деветстотин и деветнадесет квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ. Категория: Шеста, съставляващ имот номер 

000214 (нула; нула; нула; две; едно; четири) в местността "МЕХРЕМ 

ГЬОЛ” по картата на възстановената собственост за землището на с. 

Караджалово. 

642 548  2021-05-21 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, Община Първомай, землището на с. 

Караджалово с ЕКАТТЕ 36230, местността "Герените", имот 

номер 000627 по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Караджалово. 

 Поземлен имот с площ от 171,144 дка. (сто седемдесет и един 

декара, сто четиридесет и четири квадратни метра) с начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ. Категория: Шеста, съставляващ имот номер 

000627 (нула; нула; нула; шест; две; седем) в местността 

"ГЕРЕНИТЕ” по картата на възстановената собственост за 

землището на с. Караджалово. 

643 549  2021-06-02 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище село Брягово, 

местността "Чуката", поземлен имот идентификатор 

06745.94.106 по КККР одобрени със Заповед № РД-18-

745/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 06745.94.106 (нула; шест; седем; 

четири; пет; точка; девет; четири; точка; едно; нула; шест) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брягово с 

площ от 141 327 кв.м. (сто четиридесет и една хиляди триста 

двадесет и седем квадратни метра). Начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ. Трайно предназначение на територията: Земеделска. 

Категория на земята при неполивни условия: 8 (осма) находящ се в 

местността "ЧУКАТА”. Номер от предходен план (стар номер) 

094106. 

644 550  2021-06-02 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище село Брягово, 

местността "Старата кория", поземлен имот идентификатор 

06745.161.8 по КККР одобрени със Заповед № РД-18-

745/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 06745.161.8 (нула; шест; седем; 

четири; пет; точка; едно; шест; едно; точка; осем) по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на село Брягово с площ от 185 211 

кв.м. (сто осемдесет и пет хиляди двеста и единадесет квадратни 

метра). Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Категория на земята 

при неполивни условия: 8 (осма) находящ се в местността 

"СТАРАТА КОРИЯ”. Номер от предходен план (стар номер) 161008. 

645 551  2021-06-03 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище село Брягово, 

местността "Радева кория", поземлен имот идентификатор 

 Поземлен имот с идентификатор 06745.180.1 (нула; шест; седем; 

четири; пет; точка; едно; осем; нула; точка; едно) по кадастралната 



06745.180.1 по КККР одобрени със Заповед № РД-18-

745/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

карта и кадастралните регистри на село Брягово с площ от 28 287 

кв.м. (двадесет и осем хиляди двеста осемдесет и седем квадратни 

метра). Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Категория на земята 

при неполивни условия: 10 (десет) находящ се в местността 

"РАДЕВА КОРИЯ”. Номер от предходен план (стар номер) 180001. 

646 552  2021-06-03 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище село Брягово, 

местността "Мерията", поземлен имот идентификатор 

06745.174.11 по КККР одобрени със Заповед № РД-18-

745/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 06745.174.11 (нула; шест; седем; 

четири; пет; точка; едно; седем; четири; точка; едно; едно) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брягово с 

площ от 59 741 кв.м. (петдесет и девет хиляди седемстотин 

четиридесет и един квадратни метра). Начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ. Трайно предназначение на територията: Земеделска. 

Категория на земята при неполивни условия: 9 (девет) находящ се в 

местността "МЕРИЯТА”. Номер от предходен план (стар номер) 

174011. 

647 553  2021-06-03 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище село Брягово, 

местността "Радева кория", поземлен имот идентификатор 

06745.179.1 по КККР одобрени със Заповед №РД-18-

745/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 06745.179.1 (нула; шест; седем; 

четири; пет; точка; едно; седем; девет; точка; едно) по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на село Брягово с площ от 25 342 

кв.м. (двадесет и пет хиляди триста четиридесет и два квадратни 

метра). Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Категория на земята 

при неполивни условия: 9 (девета) находящ се в местността 

"РАДЕВА КОРИЯ”. Номер от предходен план (стар номер) 179001. 

648 554  2021-06-07 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище с. Искра, 

местността "Гюргенлик", поземлен имот идентификатор 

32826.11.600 по КККР одобрени със Заповед № РД-18-

754/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 32826.11.600 (три; две; осем; две; 

шест; точка; едно; едно; точка; шест; нула; нула) по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на село Искра с площ от 111 385 кв. 

м. (сто и единадесет хиляди триста осемдесет и пет квадратни 

метра). Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Категория на земята: 9 

(девета) находящ се в местността "ГЮРГЕНЛИК”. Номер от 

предходен план 001600 по картата на възстановената собственост за 

землището на село Искра, област Пловдив. 

649 555  2021-06-07 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище с. Искра, 

местността "Юрена", поземлен имот идентификатор 

32826.120.109 по КККР одобрени със Заповед № РД-18-

754/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 32826.120.109 (три; две; осем; две; 

шест; точка; едно; две; нула; точка; едно; нула; девет) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Искра с площ 

от 11 077 кв. м. ( единадесет хиляди седемдесет и седем квадратни 

метра). Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Категория на земята: 9 

(девета) находящ се в местността ЮРЕНА. Номер от предходен план 

120109 по картата на възстановената собственост за землището на 

село Искра, област Пловдив. 

650 556  2021-06-07 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище с. Искра, 

местността "Юрена", поземлен имот идентификатор 

32826.120.110 по КККР одобрени със Заповед № РД-18-

754/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 32826.120.110 (три; две; осем; две; 

шест; точка; едно; две; нула; точка; едно; едно; нула) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Искра с площ 

от 3 308 кв. м. (три хиляди триста и осем квадратни метра). Начин на 



трайно ползване: ПАСИЩЕ. Трайно предназначение на територията: 

Земеделска. Категория на земята: 9 (девета) находящ се в местността 

ЮРЕНА. Номер от предходен план 120110 по картата на 

възстановената собственост за землището на село Искра, област 

Пловдив. 

651 557  2021-06-08 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище с. Искра, 

местността "Юрена", поземлен имот идентификатор 

32826.120.85 по КККР одобрени със Заповед № РД-18-

754/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 32826.120.85 (три; две; осем; две; 

шест; точка; едно; две; нула; точка; осем; пет) по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на село Искра с площ от 6 769 кв. м. 

(шест хиляди седемстотин шестдесет и девет квадратни метра). 

Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. Трайно предназначение на 

територията: Земеделска. Категория на земята: 9 (девета) находящ се 

в местността ЮРЕНА. Номер от предходен план 120085 по картата 

на възстановената собственост за землището на село Искра, област 

Пловдив. 

652 558  2021-06-08 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище с. Искра, 

местността "Юрена", поземлен имот идентификатор 

32826.120.88 по КККР одобрени със Заповед № РД-18-

754/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 32826.120.88 (три; две; осем; две; 

шест; точка; едно; две; нула; точка; осем; осем) по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на село Искра с площ от 1 239 кв. м. 

(хиляда двеста тридесет и девет квадратни метра). Начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ. Трайно предназначение на територията: 

Земеделска. Категория на земята: 9 (девета) находящ се в местността 

ЮРЕНА. Номер от предходен план 120085 по картата на 

възстановената собственост за землището на село Искра, област 

Пловдив. 

653 559  2021-06-11 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище с. Искра, 

местността "Юрена", поземлен имот идентификатор 

32826.120.112 по КККР одобрени със Заповед № РД-18-

754/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 32826.120.112 (три; две; осем; две; 

шест; точка; едно; две; нула; точка; eдно; едно; две) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Искра с площ 

от 11 278 кв. м. (единадесет хиляди двеста седемдесет и осем 

квадратни метра). Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Категория на земята: 9 

(девета) находящ се в местността ЮРЕНА. Номер от предходен план 

120112 по картата на възстановената собственост за землището на 

село Искра, област Пловдив. 

654 560  2021-06-11 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище с. Искра, 

местността "Юрена", поземлен имот идентификатор 

32826.120.118 по КККР одобрени със Заповед № РД-18-

754/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 32826.120.118 (три; две; осем; две; 

шест; точка; едно; две; нула; точка; eдно; едно; осем ) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Искра с площ 

от 8 197 кв. м. (осем хиляди сто деветдесет и седем квадратни 

метра). Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Категория на земята: 9 

(девета) находящ се в местността ЮРЕНА. Номер от предходен план 

120118 по картата на възстановената собственост за землището на 

село Искра, област Пловдив. 

655 561  2021-06-14 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище с. Искра, 

местността "Юрена", поземлен имот идентификатор 

32826.120.603 по КККР одобрени със Заповед № РД-18-

754/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 32826.120.603 (три; две; осем; две; 

шест; точка; едно; две; нула; точка; шест; нула; три) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Искра с площ 

от 4 824 кв. м. (четири хиляди осемстотин двадесет и четири 



квадратни метра). Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Категория на земята: 9 

(девета) находящ се в местността ЮРЕНА. Номер от предходен план 

120603 по картата на възстановената собственост за землището на 

село Искра, област Пловдив. 

656 562  2021-06-14 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище с. Искра, 

местността "Юрена", поземлен имот идентификатор 

32826.120.612 по КККР одобрени със Заповед № РД-18-

754/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 32826.120.612 (три; две; осем; две; 

шест; точка; едно; две; нула; точка; шест; едно; две) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Искра с площ 

от 19 914 кв. м. (деветнадесет хиляди деветстотин и четиринадесет 

квадратни метра). Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Категория на земята: 9 

(девета) находящ се в местността ЮРЕНА. Номер от предходен план 

120612 по картата на възстановената собственост за землището на 

село Искра, област Пловдив. 

657 563  2021-07-08 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище с. Езерово, 

поземлен имот идентификатор 27139.73.266 по КККР одобрени 

със Заповед № РД-18-753/22.10.2019 г. на изпълнителен 

директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 27139.73.266 (две; седем; едно; 

три; девет; точка; седем; три; точка; две; шест; шест) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Езерово с 

площ от 54 745 кв. м. (петдесет и четири хиляди седемстотин 

четиридесет и пет квадратни метра). Начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ. Трайно предназначение на територията: Земеделска. 

Категория на земята: 4 (четвърта). Номер от предходен план 000266 

по картата на възстановената собственост за землището на село 

Езерово, област Пловдив. 

658 564  2021-07-08 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище с. Езерово, 

поземлен имот идентификатор 27139.82.265 по КККР одобрени 

със Заповед № РД-18-753/22.10.2019 г. на изпълнителен 

директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 27139.82.265 (две; седем; едно; 

три; девет; точка; осем; две; точка; две; шест; пет) по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на село Езерово с площ от 7 218 кв. 

м. (седем хиляди двеста и осемнадесет квадратни метра). Начин на 

трайно ползване: ПАСИЩЕ. Трайно предназначение на територията: 

Земеделска. Категория на земята: 6 (шеста). Номер от предходен 

план 000265 по картата на възстановената собственост за землището 

на село Езерово, област Пловдив. 

659 564  2005-04-19 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

660 565  2021-07-12 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище с. Езерово, 

поземлен имот идентификатор 27139.93.374 по КККР одобрени 

със Заповед № РД-18-753/22.10.2019 г. на изпълнителен 

директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 27139.93.374 (две; седем; едно; 

три; девет; точка; девет; три; точка; три; седем; четири) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Езерово с 

площ от 23 374 кв. м. (двадесет и три хиляди триста седемдесет и 

четири квадратни метра). Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. 

Трайно предназначение на територията: Земеделска. Категория на 

земята: 4 (четвърта). Номер от предходен план 000374 по картата на 

възстановената собственост за землището на село Езерово, област 

Пловдив. 

661 566  2021-07-12 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище с. Езерово, 

поземлен имот идентификатор 27139.94.270 по КККР одобрени 

 Поземлен имот с идентификатор 27139.94.270 (две; седем; едно; 

три; девет; точка; девет; четири; точка; две; седем; нула) по 



със Заповед № РД-18-753/22.10.2019 г. на изпълнителен 

директор на АГКК 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Езерово с 

площ от 66 856 кв. м. (шестдесет и шест хиляди осемстотин петдесет 

и шест квадратни метра). Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. 

Трайно предназначение на територията: Земеделска. Категория на 

земята: 4 (четвърта). Номер от предходен план 000270 по картата на 

възстановената собственост за землището на село Езерово, област 

Пловдив. 

662 567  2021-07-13 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище с. Езерово, 

поземлен имот идентификатор 27139.113.373 по КККР 

одобрени със Заповед № РД-18-753/22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 27139.113.373 (две; седем; едно; 

три; девет; точка; едно; едно; три; точка; три; седем; три) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Езерово с 

площ от 43 654 кв. м. (четиридесет и три хиляди шестстотин 

петдесет и четири квадратни метра). Начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ. Трайно предназначение на територията: Земеделска. 

Категория на земята: 4 (четвърта). Номер от предходен план 000373 

по картата на възстановената собственост за землището на село 

Езерово, област Пловдив. 

663 568  2021-07-14 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище с. Езерово, 

местност "Пейово дере" поземлен имот идентификатор 

27139.126.415 по КККР одобрени със Заповед № РД-18-

753/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 27139.126.415 (две; седем; едно; 

три; девет; точка; едно; две; шест; точка; четири; едно; пет) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Езерово, 

местност ПЕЙОВО ДЕРЕ с площ от 32 862 кв. м. (тридесет и две 

хиляди осемстотин шестдесет и два квадратни метра). Начин на 

трайно ползване: ПАСИЩЕ. Трайно предназначение на територията: 

Земеделска. Категория на земята: 9 (девета). Номер от предходен 

план 000415 по картата на възстановената собственост за землището 

на село Езерово, област Пловдив. 

664 569  2021-07-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище с. Езерово, 

поземлен имот идентификатор 27139.162.564 по КККР 

одобрени със Заповед № РД-18-753/22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 27139.162.564 (две; седем; едно; 

три; девет; точка; едно; шест; две; точка; пет; шест; четири) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Езерово с 

площ от 57 809 кв. м. (петдесет и седем хиляди осемстотин и девет 

квадратни метра). Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Категория на земята: 10 

(десета). Номер от предходен план 000564 по картата на 

възстановената собственост за землището на село Езерово, област 

Пловдив. 

665 570  2021-07-19 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище с. Езерово, 

поземлен имот идентификатор 27139.990.482 по КККР 

одобрени със Заповед № РД-18-753/22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 27139.990.482 (две; седем; едно; 

три; девет; точка; девет; девет; нула; точка; четири; осем; две) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Езерово с 

площ от 108 226 кв. м. (сто и осем хиляди двеста двадесет и шест 

квадратни метра). Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Категория на земята: 10 

(десета). Номер от предходен план 000482 по картата на 

възстановената собственост за землището на село Езерово, област 

Пловдив. 

666 571  2021-07-20 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище с. Езерово, 

поземлен имот идентификатор 27139.990.658 по КККР 

 Поземлен имот с идентификатор 27139.990.658 (две; седем; едно; 

три; девет; точка; девет; девет; нула; точка; шест; пет; осем) по 



одобрени със Заповед № РД-18-753/22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Езерово с 

площ от 93 337 кв. м. (деветдесет и три хиляди триста тридесет и 

седем квадратни метра). Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. 

Трайно предназначение на територията: Земеделска. Категория на 

земята: 10 (десета). Номер от предходен план 000658 по картата на 

възстановената собственост за землището на село Езерово, област 

Пловдив. 

667 572  2021-08-13 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище с. Искра, 

местност "Гюргенлик", ПИ с идентификатор 32826.101.619 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Искра, 

одобрени със Заповед № РД-18-754 /22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 32826.101.619 (три; две; осем; две; 

шест; точка; едно; нула; едно; точка; шест; едно; девет) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Искра, 

община Първомай, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-

754 /22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК с площ от 12 

806 кв. м. (дванадесет хиляди осемстотин и шест квадратни метра). 

Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. Трайно предназначение на 

територията: Земеделска. Категория на земята: 9 (девета), находящ 

се в местността "ГЮРГЕНЛИК”. Номер от предходен план 000619 

(нула; нула; нула; шест; едно; девет). 

668 573  2021-08-13 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище с. Искра, 

местност "Гюргенлик", ПИ с идентификатор 32826.101.836 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Искра, 

одобрени със Заповед № РД-18-754 /22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 32826.101.836 (три; две; осем; две; 

шест; точка; едно; нула; едно; точка; осем; три; шест) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Искра, 

община Първомай, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-

754 /22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК с площ от 6 

817 кв. м. (шест хиляди осемстотин и седемнадесет квадратни 

метра). Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Категория на земята: 9 

(девета), находящ се в местността "ГЮРГЕНЛИК”. Номер от 

предходен план 000836 (нула; нула; нула; осем; три; шест) 

669 574  2021-08-13 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище с. Искра, 

местност "Гюргенлик", ПИ с идентификатор 32826.192.1 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Искра, 

одобрени със Заповед № РД-18-754 /22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 32826.192.1 (три; две; осем; две; 

шест; точка; едно; девет; две; точка; едно) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на село Искра, община Първомай, област 

Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-754 /22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК с площ от 5 252 кв. м. (пет хиляди 

двеста петдесет и два квадратни метра). Начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ. Трайно предназначение на територията: Земеделска. 

Категория на земята: 6 (шеста), находящ се в местността 

"ГЮРГЕНЛИК”. Номер от предходен план 192001 (едно; девет; две; 

нула; нула; едно). 

670 575  2021-08-16 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище с. Искра, 

местност "Хамбар Тарла", ПИ с идентификатор 32826.202.10 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на село 

Искра, одобрени със Заповед № РД-18-754 /22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 32826.202.10 (три; две; осем; две; 

шест; точка; две; нула; две; точка; едно; нула) по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на село Искра, община Първомай, 

област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-754 /22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК с площ от 5 852 кв. м. (пет хиляди 

осемстотин петдесет и два квадратни метра). Начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ. Трайно предназначение на територията: 

Земеделска. Категория на земята: 8 (осма), находящ се в местността 



"ХАМБАР ТАРЛА”. Номер от предходен план 202010 (две; нула; 

две; нула; едно; нула) 

671 576  2021-08-16 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище с. Искра, 

местност "Къзлара", ПИ с идентификатор 32826.204.6 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Искра, 

одобрени със Заповед № РД-18-754 /22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 32826.204.6 (три; две; осем; две; 

шест; точка; две; нула; четири; точка; шест) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на село Искра, община Първомай, област 

Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-754 /22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК с площ от 3 557 кв. м. (три хиляди 

петстотин петдесет и седем квадратни метра). Начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ. Трайно предназначение на територията: 

Земеделска. Категория на земята: 8 (осма), находящ се в местността 

"КЪЗЛАРА”. Номер от предходен план 204006 (две; нула; четири; 

нула; нула; шест). 

672 577  2021-08-27 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище с. Искра, 

местност "Чолфата", ПИ с идентификатор 32826.2.903 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Искра, 

одобрени със Заповед № РД-18-754 /22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 32826.2.903 (три; две; осем; две; 

шест; точка; две; точка; девет; нула; три) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на село Искра, община Първомай, област 

Пловдив, находящ се в местността ЧОЛФАТА, площ на имота: 

25562 кв. м. (двадесет и пет хиляди петстотин шестдесет и два 

квадратни метра). Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Категория на земята: 9 

(девета). Номер от предходен план 001903 (нула; нула; едно; девет; 

нула; три). 

673 578  2021-08-27 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище с. Искра, 

местност "Чолфата", ПИ с идентификатор 32826.130.901 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Искра, 

одобрени със Заповед № РД-18-754 /22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 32826.130.901 (три; две; осем; две; 

шест; точка; едно; три; нула; точка; девет; нула; едно) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Искра, 

община Първомай, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-

754 /22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК, находящ се в 

местността "ЧОЛФАТА”, площ на имота: 60 117 кв. м. (шестдесет 

хиляди сто и седемнадесет квадратни метра). Начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ. Трайно предназначение на територията: 

Земеделска. Категория на земята: 9 (девета). Номер от предходен 

план 001901 (нула; нула; едно; девет; нула; едно). 

674 579  2021-08-27 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай, местност "Землище кв. Дебър", поземлен имот с 

идентификатор 59080.800.629 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-758/ 

22.10.2019 г. на изпълнителен директор АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 59080.800.629 (пет; девет; нула; 

осем; нула; точка; осем; нула; нула; точка; шест; две; девет) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на град Първомай, 

община Първомай, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-

758 /22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК с площ от 2 

284 кв. м. (две хиляди двеста осемдесет и четири квадратни метра). 

Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. Трайно предназначение на 

територията: Земеделска. Категория на земята: 9 (девета), находящ 

се в местността "ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР”. Номер от предходен план 

800629 (осем; нула; нула; шест; две; девет). 

675 580  2021-08-31 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище с. Искра, ПИ с 

идентификатор 32826.100.720 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на село Искра, одобрени със Заповед 

№ РД-18-754 /22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 32826.100.720 (три; две; осем; две; 

шест; точка; едно; нула; нула; точка; седем; две; нула) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Искра, 

община Първомай, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-



754 /22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК с площ от 58 

442 кв. м. (петдесет и осем хиляди четиристотин четиридесет и два 

квадратни метра). Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Категория на земята:8 

(осма). Номер от предходен план 000720 (нула; нула; нула; седем; 

две; нула) 

676 580  2005-04-20 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

677 581  2021-08-31 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище с. Искра, ПИ с 

идентификатор 32826.93.942 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на село Искра, одобрени със Заповед 

№ РД-18-754 /22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 32826.93.942 (три; две; осем; две; 

шест; точка; девет; три; точка; девет; четири; две) по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на село Искра, община Първомай, 

област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-754 /22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК с площ от 10 028 кв. м. (десет 

хиляди двадесет и осем квадратни метра). Начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ. Трайно предназначение на територията: Земеделска. 

Категория на земята: 6 (шеста). Номер от предходен план 000942 

(нула; нула; нула; девет; четири; две). 

678 582  2021-09-01 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище с. Искра, 

местност "Сливово" ПИ с идентификатор 32826.135.448 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Искра, 

одобрени със Заповед № РД-18-754 /22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 32826.135.448 (три; две; осем; две; 

шест; точка; едно; три; пет; точка; четири; четири; осем) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Искра, 

община Първомай, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-

754 /22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК с площ от 40 

562 кв. м. (четиридесет хиляди петстотин шестдесет и два квадратни 

метра), местност СЛИВОВО. Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. 

Трайно предназначение на територията: Земеделска. Категория на 

земята: 9 (девета). Номер от предходен план 001448 (нула; нула; 

едно; четири; четири; осем). 

679 583  2021-09-01 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище с. Искра, 

местност "Чолфата" ПИ с идентификатор 32826.130.902 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Искра, 

одобрени със Заповед № РД-18-754 /22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 32826.130.902 (три; две; осем; две; 

шест; точка; едно; три; нула; точка; девет; нула; две) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Искра, 

община Първомай, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-

754 /22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК с площ от 20 

075 кв. м. (двадесет хиляди седемдесет и пет квадратни метра). 

Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. Трайно предназначение на 

територията: Земеделска. Категория на земята: 9 (девета), находящ 

се в местността ЧОЛФАТА. Номер от предходен план 001902 (нула; 

нула; едно; девет; нула; две). 

680 584  2021-09-01 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище с. Искра, 

местност "Чолфата" ПИ с идентификатор 32826.3.906 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Искра, 

одобрени със Заповед № РД-18-754 /22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 32826.3.906 (три; две; осем; две; 

шест; точка; три; точка; девет; нула; шест) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на село Искра, община Първомай, област 

Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-754 /22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК с площ от 37 544 кв. м. (тридесет и 

седем хиляди петстотин четиридесет и четири квадратни метра). 

Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, находящо се в местността 



ЧОЛФАТА. Трайно предназначение на територията: Горска. Номер 

от предходен план 001906 (нула; нула; едно; девет; нула; шест). 

681 585  2021-09-01 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище с. Искра, 

местност "Кавак дере" ПИ с идентификатор 32826.2.7 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Искра, 

одобрени със Заповед № РД-18-754 /22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 32826.2.7 (три; две; осем; две; 

шест; точка; две; точка; седем) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на село Искра, община Първомай, област 

Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18- 754 /22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК с площ от 159 862 кв. м. (сто 

петдесет и девет хиляди осемстотин шестдесет и два квадратни 

метра). Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Категория на земята: 9 

(девета), находящ се в местността КАВАК ДЕРЕ. Номер от 

предходен план 002007 (нула; нула; две; нула; нула; седем). 

682 586  2021-09-01 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище с. Искра, 

местност "Кавак дере" ПИ с идентификатор 32826.100.650 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Искра, 

одобрени със Заповед № РД-18-754 /22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 32826.100.650 (три; две; осем; две; 

шест; точка; едно; нула; нула; точка; шест; пет; нула) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Искра, 

община Първомай, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-

754 /22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК с площ от 44 

714 кв. м. (четиридесет и четири хиляди седемстотин и 

четеринадесет квадратни метра). Начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ. Трайно предназначение на територията: Земеделска. 

Категория на земята: 9 (девета), находящ се в местността КАВАК 

ДЕРЕ. Номер от предходен план 000650 (нула; нула; нула; шест; пет; 

нула), собственик Община Първомай, при съседи на имота - 

683 587  2021-09-01 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище с. Искра, 

местност "Чолфата" ПИ с идентификатор 32826.3.907 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Искра, 

одобрени със Заповед № РД-18-754 /22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 32826.3.907 (три; две; осем; две; 

шест; точка; три; точка; девет; нула; седем) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на село Искра, община Първомай, област 

Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-754 /22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК с площ от 18 584 кв. м. 

(осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и четири квадратни 

метра). Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, находящо се в 

местността ЧОЛФАТА. Трайно предназначение на територията: 

Горска. Номер от предходен план 001907 (нула; нула; едно; девет; 

нула; седем). 

684 588  2021-09-15 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище село Брягово, 

местността "Маниица", поземлен имот идентификатор 

06745.186.40 по КККР одобрени със Заповед №РД-18-

745/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 06745.186.40 (нула; шест; седем; 

четири; пет; точка; едно; осем; шест; точка; четири; нула) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брягово 

община Първомай, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-

745 /22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК с площ от 91 

019 кв.м. (деветдесет и една хиляди и деветнадесет квадратни метра). 

Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. Трайно предназначение на 

територията: Земеделска. Категория на земята при неполивни 

условия: 9 (девета) находящ се в местността "МАНИИЦА”. Номер от 

предходен план 186040 (едно; осем; шест; нула; четири; нула). 

685 589  2021-09-15 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище село Брягово, 

местността "Старата кория", поземлен имот идентификатор 

 Поземлен имот с идентификатор 06745.160.17 (нула; шест; седем; 

четири; пет; точка; едно; шест; нула; точка; едно; седем) по 



06745.160.17 по КККР одобрени със Заповед №РД-18-

745/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брягово 

община Първомай, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-

745 /22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК с площ от 16 

650 кв.м. (шестнадесет хиляди шестстотин и петдесет квадратни 

метра). Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Категория на земята 

при неполивни условия: 8 (осма) находящ се в местността 

"СТАРАТА КОРИЯ”. Номер от предходен план 160017 (едно; шест; 

нула; нула; едно; седем) 

686 590  2021-09-15 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище село Брягово, 

местността "Маниица", поземлен имот идентификатор 

06745.184.31 по КККР одобрени със Заповед №РД-18-

745/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 06745.184.31 (нула; шест; седем; 

четири; пет; точка; едно; осем; четири; точка; три; едно) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брягово 

община Първомай, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-

745 /22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК с площ от 175 

647 кв.м. (сто седемдесет и пет хиляди шестстотин четиридесет и 

седем квадратни метра). Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. 

Трайно предназначение на територията: Земеделска. Категория на 

земята при неполивни условия: 9 (девета) находящ се в местността 

"МАНИИЦА”. Номер от предходен план 184031 (едно; осем; четири; 

нула; три; едно). 

687 590  2005-04-20 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

688 591  2021-09-15 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище с. Воден, 

местността "Гюнето", поземлен имот идентификатор 

11627.999.284 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-

749/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 11627.999.284 (едно; едно; шест; 

две; седем; точка; девет; девет; девет; точка; две; осем; четири) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Воден община 

Първомай, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-749 

/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК с площ от 804 138 

кв.м. (осемстотин и четири хиляди сто тридесет и осем квадратни 

метра). Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Категория на земята 

при неполивни условия: 10 (десета), находящ се в местността 

ГЮНЕТО. Номер от предходен план 999284 (девет; девет; девет; 

две; осем; четири). 

689 591  2003-11-20 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

690 592  2021-09-15 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище с. Православен, 

местността "Гробищата", поземлен имот идентификатор 

58089.467.452 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-

757/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 58089.467.452 (пет; осем; нула; 

осем; девет; точка; четири; шест; седем; точка; четири; пет; две) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Православен, 

община Първомай, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-

757 /22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК с площ от 10 

834 кв.м. (десет хиляди осемстотин тридесет и четири квадратни 

метра). Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Категория на земята 



при неполивни условия: 6 (шеста), находящ се в местността 

ГРОБИЩАТА. Номер от предходен план 000452 (нула; нула; нула; 

четири; пет; две) 

691 593  2021-09-16 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище село Воден, 

местността "Ясака", поземлен имот идентификатор 11627.223.4 

по КККР одобрени със Заповед №РД-18-749/22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 11627.223.4 (едно; едно; шест; две; 

седем; точка; две; две; три; точка; четири) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на село Воден община Първомай, област 

Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-749 /22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК с площ от 7 790 кв.м. (седем 

хиляди седемстотин и деветдесет квадратни метра). Начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ. Трайно предназначение на територията: 

Земеделска. Категория на земята при неполивни условия: 5 (пета) 

находящ се в местността "ЯСАКА”. Номер от предходен план 

223004 (две; две; три; нула; нула; четири). 

692 594  2021-09-16 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище с. Езерово, 

поземлен имот идентификатор 27139.93.312 по КККР одобрени 

със Заповед № РД-18-753/22.10.2019 г. на изпълнителен 

директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 27139.93.312 (две; седем; едно; 

три; девет; точка; девет; три; точка; три; едно; две) по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на село Езерово, община Първомай, 

област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-753 /22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК с площ от 87 509 кв. м. (осемдесет 

и седем хиляди петстотин и девет квадратни метра). Начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ. Трайно предназначение на територията: 

Земеделска. Категория на земята: 4 (четвърта). Номер от предходен 

план 000312 (нула; нула; нула; три; едно; две). 

693 595  2021-09-17 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай, местност "Чилтика", поземлен имот с 

идентификатор 59080.409.5 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-758/ 

22.10.2019 г. на изпълнителен директор АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 59080.409.5 (пет; девет; нула; осем; 

нула; точка; четири; нула; девет; точка; пет) по кадастралната карта 

и кадастралните регистри на град Първомай, община Първомай, 

област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-758 /22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК с площ от 7 756 кв. м. (седем 

хиляди седемстотин петдесет и шест квадратни метра). Начин на 

трайно ползване: ПАСИЩЕ. Трайно предназначение на територията: 

Земеделска. Категория на земята: 4 (четвърта), находящ се в 

местността ЧИЛТИКА. Номер от предходен план 409005 (четири, 

нула, девет, нула, нула, пет). 

694 596  2021-09-17 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище с. Искра, 

местност "Каракая" ПИ с идентификатор 32826.100.732 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Искра, 

одобрени със Заповед № РД-18-754 /22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 32826.100.732 (три; две; осем; две; 

шест; точка; едно; нула; нула; точка; седем; три; две) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Искра, 

община Първомай, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-

754 /22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК с площ от 6 

144 кв. м. (шест хиляди сто четиридесет и четири квадратни метра), 

местност КАРАКАЯ. Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Категория на земята: 8 

(осма). Номер от предходен план 000732 (нула; нула; нула; седем; 

три; две). 

695 597  2021-09-23 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище село Искра, 

поземлен имот идентификатор 32826.112.727 по КККР 

 Поземлен имот с идентификатор 32826.112.727 (три; две; осем; две; 

шест; точка; едно; едно; две; точка; седем; две; седем) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Искра, 



одобрени със Заповед № РД-18-754/22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК 

община Първомай, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-

754 /22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК с площ от 11 

454 кв. м. (единадесет хиляди четиристотин петдесет и четири 

квадратни метра). Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Категория на земята: 8 

(осма). Номер от предходен план 000727 (нула; нула; нула; седем; 

две; седем). 

696 598  2021-09-23 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище село Искра, 

местността "Юрена" поземлен имот идентификатор 

32826.125.487 по КККР одобрени със Заповед № РД-18-

754/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 32826.125.487 (три; две; осем; две; 

шест; точка; едно; две; пет; точка; четири; осем; седем) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Искра, 

община Първомай, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-

754 /22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК с площ от 2 

499 кв. м. (две хиляди четиристотин деветдесет и девет квадратни 

метра). Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Категория на земята: 10 

(десета), находящ се в местността "ЮРЕНА”. Номер от предходен 

план 001487 (нула, нула, едно, четири; осем, седем). 

697 599  2021-09-24 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище село Искра, 

местността "Сусам тарла" поземлен имот идентификатор 

32826.143.50 по КККР одобрени със Заповед № РД-18-

754/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 32826.143.50 (три; две; осем; две; 

шест; точка; едно; четири; три; точка; пет; нула) по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на село Искра, община Първомай, 

област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-754 /22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК с площ 4 229 кв. м. (четири хиляди 

двеста двадесет и девет квадратни метра). Начин на трайно ползване: 

ПАСИЩЕ. Трайно предназначение на територията: Земеделска. 

Категория на земята: 8 (осма), находящ се в местността "СУСАМ 

ТАРЛА ”. Номер от предходен план 143050 (едно, четири, три, нула, 

пет, нула). 

698 600  2021-09-24 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землище село Искра, 

местността "Пърженака" поземлен имот идентификатор 

32826.116.14 по КККР одобрени със Заповед № РД-18-

754/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 32826.116.14 (три; две; осем; две; 

шест; точка; едно; едно, шест, точка, едно, четири) по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на село Искра, община Първомай, 

област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-754 /22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК с площ 8 977 кв. м. (осем хиляди 

деветстотин седемдесет и седем квадратни метра). Начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ. Трайно предназначение на територията: 

Земеделска. Категория на земята: 8 (осма), находящ се в местността 

ПЪРЖЕНАКА. Номер от предходен план 116014 (едно, едно, шест, 

нула, едно, четири). 

699 601  2021-09-27 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Татарево 

местността "Алчака Шумака", поземлен имот с идентификатор 

72093.30.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на село Татарево, одобрени със Заповед № РД-18-759 

/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 72093.30.35 (седем; две; нула; 

девет; три; точка; три; нула точка; три; пет) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на село Татарево, община Първомай, област 

Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-759 /22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК площ на имота 73 876 кв.м. 

(седемдесет и три хиляди осемстотин седемдесет и шест квадратни 

метра). Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Категория на земята 



при неполивни условия: 5 (пета) находящ се в местността АЛЧАКА 

ШУМАКА. Номер от предходен план 030035 (нула; три; нула; нула; 

три; пет) 

700 602  2021-09-27 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Татарево 

местността "Турското гробе", поземлен имот с идентификатор 

72093.63.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

село Татарево, одобрени съсЗаповед № РД-18-759 /22.10.2019 г. 

на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 72093.63.5 (седем; две; нула; девет; 

три; точка; шест; три; точка; пет) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на село Татарево, община Първомай, област 

Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-759 /22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК с площ от 72 232 кв.м. (седемдесет 

и две хиляди двеста тридесет и два квадратни метра). Начин на 

трайно ползване: ПАСИЩЕ. Трайно предназначение на територията: 

Земеделска. Категория на земята при неполивни условия: 5 (пета) 

находящ се в местността "ТУРСКОТО ГРОБЕ”. Номер от предходен 

план 063005 (нула; шест; три; нула; нула; пет). 

701 603  2021-09-27 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 местността "Старият юрт", поземлен имот с идентификатор 

72093.63.44 по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на село Татарево, одобрени със Заповед № РД-18-759 

/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 72093.63.44 (седем; две; нула; 

девет; три; точка; шест; три; точка; четири; четири) по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на село Татарево, община Първомай, 

област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-759 /22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК с площ от 148 057 кв.м. (сто 

четиридесет и осем хиляди петдесет и седем квадратни метра). 

Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. Трайно предназначение на 

територията: Земеделска. Категория на земята при неполивни 

условия: 6 (шеста) находящ се в местността "СТАРИЯ ЮРТ”. Номер 

от предходен план 063044 (нула; шест; три; нула; четири; четири) 

702 604  2021-10-12 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Татарево 

местността "Солаково бунарче", поземлен имот с 

идентификатор 72093.435.11 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на село Татарево, одобрени със 

Заповед № РД-18-759 /22.10.2019 г. на изпълнителен директор 

на АГКК със Заповед № РД-18-759 /22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 72093.435.11 (седем; две; нула; 

девет; три; точка; четири; три; пет; точка; едно; едно) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Татарево, 

община Първомай, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-

759 /22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК с площ от 1 

869 кв.м. (хиляда осемстотин шестдесет и девет квадратни метра). 

Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. Трайно предназначение на 

територията: Земеделска. Категория на земята при неполивни 

условия: 5 (пета), находящ се в местността "СОЛАКОВО 

БУНАРЧЕ”. Номер от предходен план 435011 (четири; три; пет; 

нула; едно; едно). 

703 605  2021-10-12 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Татарево 

местността "Станимъшки път", поземлен имот с 

идентификатор 72093.435.12 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на село Татарево, одобрени със 

Заповед № РД-18-759 /22.10.2019 г. на изпълнителен директор 

на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 72093.435.12 (седем; две; нула; 

девет; три; точка; четири; три; пет; точка; едно; две) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Татарево, 

община Първомай, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-

759 /22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК с площ от 1 

356 кв.м. (хиляда триста петдесети шест квадратни метра). Начин на 

трайно ползване: ПАСИЩЕ. Трайно предназначение на територията: 

Земеделска. Категория на земята при неполивни условия: 5 (пета), 

находящ се в местността "СТАНИМЪШКИ ПЪТ”. Номер от 

предходен план 435012 (четири; три; пет; нула; едно; две). 



704 606  2021-10-22 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Буково, местност „Драчовица”, Поземлен имот с 

идентификатор 56335.30.84 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Буково, община Първомай, област 

Пловдив, одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. 

изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.30.84 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, тридесет, точка, осемдесет и 

четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 

Буково одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. 

изпълнителен директор на АГКК, находящ се в местността 

„ДРАЧОВИЦА” с площ на имота 1063 кв.м. (хиляда шестдесет и три 

квадратни метра), трайно предназначение на територията: 

Земеделска, начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, категория на 

земята: 8 (осма), номер от предходен план 030084. 

705 607  2021-10-22 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Буково, 

местност „Рая/Зайчарица”, ПИ с идентификатор 56335.45.64 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Буково, 

община Първомай, област Пловдив, одобрени със заповед 

№РД-18-746/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.45.64 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, четиридесет и пет, точка, 

шестдесет и четири) по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с. Буково, одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 

г. на изпълнителен директор на АГКК, находящ се в местността 

„РАЯ/ЗАЙЧАРИЦА” с площ на имота 2 148 кв.м. (две хиляди сто 

четиридесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

категория на земята: 8 (осма), номер от предходен план 045064. 

706 608  2021-10-22 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Буково, 

местност „Чулфата”, ПИ с идентификатор 56335.47.4 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Буково, 

община Първомай, област Пловдив, одобрени със заповед 

№РД-18-746/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.47.4 (петдесет и шест хиляди 

триста тридесет и пет, точка, четиридесет и седем, точка, четири) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Буково, 

одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. на изпълнителен 

директор на АГКК, находящ се в местността „ЧУЛФАТА” с площ на 

имота 3 639 кв.м. (три хиляди шестстотин тридесет и девет 

квадратни метра), трайно предназначение на територията: 

Земеделска, начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, категория на 

земята:4 (четвърта), номер от предходен план 047004. 

707 609  2021-10-25 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай, местност "Дълбокото дере дюлюр", поземлен имот с 

идентификатор 59080.28.92 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Първомай, одобрени със Заповед 

№ РД-18- 758/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

22.10.2019 г. 

 Поземлен имот с площ от 40 452 кв.м. (четиридесет хиляди 

четиристотин петдесет и два квадратни метра) с идентификатор 

59080.28.92 (петдесет и девет хиляди и осемдесет, точка, двадесет и 

осем, точка, деветдесет и две) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Първомай, местност ДЪЛБОКОТО 

ДЕРЕ ДЮЛЮР. Трайно предназначение на територията: Земеделска. 

Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. Категория на земята: 5 (пета). 

Номер от предходен план 000092 по картата на възстановената 

собственост за землището на гр. Първомай. 

708 610  2021-10-25 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай, местност "Седен юрунлук", поземлен имот с 

идентификатор 59080.900.370 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Първомай, одобрени със Заповед 

№ РД-18- 758/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

22.10.2019 г. 

 Поземлен имот с площ от 38 104 кв.м. (тридесети осем хиляди сто и 

четири квадратни метра) с идентификатор 59080.900.370 (петдесет и 

девет хиляди и осемдесет, точка, деветстотин, точка, триста и 

седемдесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Първомай, местност СРЕДЕН ЮРУНЛУК Трайно предназначение 

на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. 

Категория на земята: 4 (четвърта). Номер от предходен план 900370 

по картата на възстановената собственост за 



709 611  2021-10-26 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Буково, 

местност „Дългата поляна”, ПИ с идентификатор 56335.33.2 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Буково, 

община Първомай, област Пловдив, одобрени със заповед 

№РД-18-746/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.33.2 (петдесет и шест хиляди 

триста тридесет и пет, точка, тридесет и три, точка, две) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Буково, 

одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. на изпълнителен 

директор на АГКК, находящ се в местността „ДЪЛГАТА ПОЛЯНА” 

с площ на имота 5 560 кв.м. (пет хиляди петстотин и шестдесет 

квадратни метра), трайно предназначение на територията: 

Земеделска, начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, категория на 

земята: 8 (осма), номер от предходен план 033002. 

710 612  2021-10-26 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Буково, 

местност „Коджаманица”, ПИ с идентификатор 56335.34.45 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Буково, 

община Първомай, област Пловдив, одобрени със заповед 

№РД-18-746/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.34.45 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, тридесет и четири, точка, 

четиридесет и пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с. Буково, одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК, находящ се в местността 

„КОДЖАМАНИЦА” с площ на имота 2 061 кв.м. (две хиляди 

шестдесет и един квадратни метра), трайно предназначение на 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

категория на земята: 10 (десета), номер от предходен план 034045. 

711 613  2021-10-26 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Буково, 

местност „Славковица”, ПИ с идентификатор 56335.36.15 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Буково, 

община Първомай, област Пловдив, одобрени със заповед 

№РД-18-746/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.36.15 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, тридесет и шест, точка, 

петнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 

Буково, одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК, находящ се в местността 

„СЛАВКОВИЦА” с площ на имота 3 857 кв.м. (три хиляди 

осемстотин петдесет и седем квадратни метра), трайно 

предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, категория на земята: 10 (десета), номер от 

предходен план 036015. 

712 613  2005-04-20 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

713 614  2021-10-27 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Буково, 

местност „Планчовица”, ПИ с идентификатор 56335.40.80 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Буково, 

община Първомай, област Пловдив, одобрени със заповед 

№РД-18-746/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.40.80 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, четиридесет, точка, осемдесет) 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Буково, 

одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. на изпълнителен 

директор на АГКК, находящ се в местността „ПЛАНЧОВИЦА” с 

площ на имота 2 674 кв.м. (две хиляди шестстотин седемдесет и 

четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: 

Земеделска, начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, категория на 

земята: 8 (осма), номер от предходен план 040080. 

714 614  2005-04-20 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

715 615  2021-10-27 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Буково, 

местност „Лисичи камък/катрандж”, ПИ с идентификатор 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.59.22 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, петдесет и девет, точка, 



56335.59.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с. Буково, община Първомай, област Пловдив, одобрени със 

заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на 

АГКК 

двадесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с. Буково, одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК, находящ се в местността 

„ЛИСИЧИ КАМЪК/КАТРАНДЖ” с площ на имота 6 861 (шест 

хиляди осемстотин шестдесет и един квадратни метра), трайно 

предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, категория на земята: 9 (девета), номер от 

предходен план 059022. 

716 615  2005-04-20 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

717 616  2021-11-01 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Буково, 

местност „Кара чаир”, ПИ с идентификатор 56335.54.86 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Буково, 

община Първомай, област Пловдив, одобрени със заповед 

№РД-18-746/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.54.86 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, петдесет и четири, точка, 

осемдесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с. Буково, одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК, находящ се в местността „КАРА 

ЧАИР” с площ на имота 2 633 кв.м. (две хиляди шестстотин тридесет 

и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: 

Земеделска, начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, категория на 

земята: 8 (осма), номер от предходен план 054086. 

718 616  2005-04-20 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

719 617  2021-11-01 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Буково, 

местност „Маджарско”, ПИ с идентификатор 56335.57.90 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Буково, 

община Първомай, област Пловдив, одобрени със заповед 

№РД-18-746/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.57.90 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, петдесет и седем, точка, 

деветдесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 

Буково, одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК, находящ се в местността 

„МАДЖАРСКО” с площ на имота 35 388 кв.м. (тридесет и пет 

хиляди триста осемдесет и осем квадратни метра), трайно 

предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, категория на земята: 9 (девета), номер от 

предходен план 057090. 

720 618  2021-11-02 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Буково, 

местност „Кара чаир”, ПИ с идентификатор 56335.54.1 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Буково, 

община Първомай, област Пловдив, одобрени със заповед 

№РД-18-746/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.54.1 (петдесет и шест хиляди 

триста тридесет и пет, точка, петдесет и четири, точка, едно) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Буково, 

одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. на изпълнителен 

директор на АГКК, находящ се в местността „КАРА ЧАИР” с площ 

на имота 3 171 кв.м. (три хиляди сто седемдесет и един квадратни 

метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на 

трайно ползване: ПАСИЩЕ, категория на земята: 8 (осма), номер от 

предходен план 054001. 

721 619  2021-11-02 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Буково, 

местност „Кара чаир”, ПИ с идентификатор 56335.54.51 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Буково, 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.54.51 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, петдесет и четири, точка, 

петдесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на 



община Първомай, област Пловдив, одобрени със заповед 

№РД-18-746/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

с. Буково, одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК, находящ се в местността „КАРА 

ЧАИР” с площ на имота 2 342кв.м. (две хиляди триста четиридесет и 

два квадратни метра), трайно предназначение на територията: 

Земеделска, начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, категория на 

земята: 8 (осма), номер от предходен план 054051. 

722 620  2021-11-02 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Буково, 

местност „Кара чаир”, ПИ с идентификатор 56335.54.32 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Буково, 

община Първомай, област Пловдив, одобрени със заповед 

№РД-18-746/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.54.32 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, петдесет и четири, точка, 

тридесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с. Буково, одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК, находящ се в местността „КАРА 

ЧАИР” с площ на имота 5 124 кв.м. (пет хиляди сто двадесет и 

четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: 

Земеделска, начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, категория на 

земята: 10 (десета), номер от предходен план 054032. 

723 621  2021-11-16 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Буково, 

местност „Коджаманица”, ПИ с идентификатор 56335.34.21 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Буково, 

община Първомай, област Пловдив, одобрени със заповед 

№РД-18-746/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.34.21 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, тридесет и четири, точка, 

двадесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с. Буково, одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК, находящ се в местността 

КОДЖАМАНИЦА с площ на имота 1 555 кв.м. (хиляда петстотин 

петдесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

категория на земята: 10 (десета), номер от предходен план 034021. 

724 621  2005-04-20 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

725 622  2021-11-16 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Буково, 

местност „Мандр. път/ортаклъка”, ПИ с идентификатор 

56335.58.101 по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с. Буково, община Първомай, област Пловдив, одобрени със 

заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на 

АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.58.101 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, петдесет и осем, точка, сто и 

едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Буково, 

одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. на изпълнителен 

директор на АГКК, находящ се в местността МАНДР. 

ПЪТ/ОРТАКЛЪКА с площ на имота 9 817 кв.м. (девет хиляди 

осемстотин и седемнадесет квадратни метра), трайно 

предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, категория на земята: 9 (девета), номер от 

предходен план 058101. 

726 623  2021-11-17 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай, местност "Старото село", поземлен имот с 

идентификатор 59080.900.63 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Първомай, одобрени със Заповед 

№ РД-18- 758/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

22.10.2019 г. 

 Поземлен имот с площ от 3 216 кв.м. (три хиляди двеста и 

шестнадесет квадратни метра) с идентификатор 59080.900.63 

(петдесет и девет хиляди и осемдесет, точка, деветстотин, точка, 

шестдесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на гр. Първомай, местност СТАРОТО СЕЛО. Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ. Категория на земята: 7 (седма). Номер от 

предходен план 900063. 



727 624  2021-11-17 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай, местност "Галови круши", поземлен имот с 

идентификатор 59080.900.64 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Първомай, одобрени със Заповед 

№ РД-18- 758/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

22.10.2019 г. 

 Поземлен имот с площ от 239 кв.м. (двеста тридесет и девет 

квадратни метра) с идентификатор 59080.900.64 (петдесет и девет 

хиляди и осемдесет, точка, деветстотин, точка, шестдесет и четири) 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Първомай, 

местност ГАЛОВИ КРУШИ. Трайно предназначение на 

територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. 

Категория на земята: 4 (четвърта). Номер от предходен план 900064. 

728 624  2005-04-20 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

729 625  2021-11-17 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай, местност "Долен юрунлук" поземлен имот с 

идентификатор 59080.900.65 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Първомай, одобрени със Заповед 

№ РД-18- 758/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

22.10.2019 г. 

 Поземлен имот с площ от 14 642 кв.м. (четиринадесет хиляди 

шестстотин четиридесет и два квадратни метра) с идентификатор 

59080.900.65 (петдесет и девет хиляди и осемдесет, точка, 

деветстотин, точка, шестдесет и пет) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Първомай, местност ДОЛЕН 

ЮРУНЛУК. Трайно предназначение на територията: Земеделска. 

Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. Категория на земята: 7 

(седма). Номер от предходен план 900065. 

730 625  2005-04-20 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

731 626  2021-11-24 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай, местност "Дуруците", поземлен имот с 

идентификатор 59080.900.68 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Първомай, одобрени със Заповед 

№ РД-18- 758/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с площ от 8 056 кв.м. (осем хиляди петдесет и шест 

квадратни метра) с идентификатор 59080.900.68 (петдесет и девет 

хиляди и осемдесет, точка, деветстотин, точка, шестдесет и осем) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Първомай, 

местност ДУРУЦИТЕ. Трайно предназначение на територията: 

Земеделска. Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. Категория на 

земята: 7 (седма). Номер от предходен план 900068. 

732 626  2005-04-20 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

733 627  2021-11-24 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай, местност "Среден юрунлук", поземлен имот с 

идентификатор 59080.900.79 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Първомай, одобрени със Заповед 

№ РД-18- 758/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с площ от 1 177 кв.м. (хиляда сто седемдесет и седем 

квадратни метра) с идентификатор 59080.900.79 (петдесет и девет 

хиляди и осемдесет, точка, деветстотин, точка, седемдесет и девет) 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Първомай, 

местност СРЕДЕН ЮРУНЛУК. Трайно предназначение на 

територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. 

Категория на земята: 4 (четвърта). Номер от предходен план 900079. 

734 627  2005-04-20 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

735 628  2021-12-03 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай, местност "Под реката", поземлен имот с 

идентификатор 59080.900.81 по кадастралната карта и 

 Поземлен имот с площ от 30 364 кв.м. (тридесет хиляди триста 

шестдесет и четири квадратни метра) с идентификатор 59080.900.81 

(петдесет и девет хиляди и осемдесет, точка, деветстотин, точка, 



кадастралните регистри на гр. Първомай, одобрени със Заповед 

№ РД-18- 758/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

осемдесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на гр. Първомай, местност ПОД РЕКАТА. Трайно предназначение на 

територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. 

Категория на земята: 4 (четвърта). Номер от предходен план 900081. 

736 629  2021-12-03 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на гр. 

Първомай, местност "Гидик чаир", поземлен имот с 

идентификатор 59080.900.88 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Първомай, одобрени със Заповед 

№ РД-18- 758/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с площ от 7 192 кв.м. (седем хиляди сто деветдесет и 

два квадратни метра) с идентификатор 59080.900.88 (петдесет и 

девет хиляди и осемдесет, точка, деветстотин, точка, осемдесет и 

осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Първомай, местност ГИДИК ЧАИР. Трайно предназначение на 

територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ. 

Категория на земята: 5 (пета). Номер от предходен план 900088. 

737 630  2021-12-03 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Буково, 

местност „Капана”, ПИ с идентификатор 56335.62.35 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Буково, 

община Първомай, област Пловдив, одобрени със заповед 

№РД-18-746/22.10.2019 г. 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.62.35 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, шестдесет и две, точка, 

тридесет и пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с. Буково, одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК, находящ се в местността 

КАПАНА с площ на имота 2 829 кв.м. (две хиляди осемстотин 

двадесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

категория на земята: 9 (девета), номер от предходен план 062035. 

738 631  2021-12-03 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Буково, 

местност „Капана”, поземлен имот с идентификатор 

56335.62.43 по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с. Буково, община Първомай, област Пловдив, одобрени със 

заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.62.43 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, шестдесет и две, точка, 

четиридесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с. Буково, одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК, находящ се в местността 

КАПАНА с площ на имота 3 085 кв. м. (три хиляди осемдесет и пет 

квадратни метра), трайно предназначение на територията: 

Земеделска, начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, категория на 

земята: 9 (девета), номер от предходен план 062043. 

739 632  2021-12-08 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Татарево 

местността "Дълбокото дере", поземлен имот с идентификатор 

72093.9.110 по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на село Татарево, одобрени със Заповед № РД-18-759 

/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК и изменен 

със заповед №РД -18-12338 от 03.11.2021год. на началника на 

СГКК - Пловдив 

 Поземлен имот с идентификатор 72093.9.110 (седем; две; нула; 

девет; три; точка; девет; точка; едно, едно, нула) по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на село Татарево с площ от 32 415 

кв.м. (тридесет и две хиляди четиристотин и петнадесет квадратни 

метра). Начин на трайно ползване: ЯЗОВИР. Трайно предназначение 

на територията: Земеделска. Категория на земята: 6 (шеста), находящ 

се в местността "ДЪЛБОКОТО ДЕРЕ”. Предишен идентификатор 

72093.22.168; 72093.9.68; 72093.9.7; 72093.6.107; 72093.4.33; 

72093.22.113 и 72093.9.6. Номер от предходен план 009006. 

740 632  2005-04-20 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

741 633  2021-12-10 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Буково, 

местност „Ясака”, ПИ с идентификатор 56335.31.27 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Буково, 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.31.27 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, тридесет и едно, точка, двадесет 

и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 

Буково, одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. на 



община Първомай, област Пловдив, одобрени със заповед 

№РД-18-746/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

изпълнителен директор на АГКК, находящ се в местността 

„ЯСАКА” с площ на имота 6 626 кв.м. (шест хиляди шестстотин 

двадесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

категория на земята: 8 (осма), номер от предходен план 031027. 

742 633  2005-04-20 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

743 634  2021-12-10 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Буково, 

местност „Планчовица”, ПИ с идентификатор 56335.40.49 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Буково, 

община Първомай, област Пловдив, одобрени със заповед 

№РД-18-746/22.10.2019 г. 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.40.49 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, четиридесет, точка, четиридесет 

и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 

Буково, одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК, находящ се в местността 

„ПЛАНЧОВИЦА” с площ на имота 4 599 кв.м. (четири хиляди 

петстотин деветдесет и девет квадратни метра), трайно 

предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, категория на земята: 8 (осма), номер от 

предходен план 040049. 

744 635  2021-12-10 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Буково, 

местност „Айкъна/Шушулката”, поземлен имот с 

идентификатор 56335.43.38 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Буково, община Първомай, област 

Пловдив, одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.43.38 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, четиридесет и три, точка, 

тридесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с. Буково, одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК, находящ се в местността 

„АЙКЪНА/ШУШУЛКАТА” с площ на имота 3 954 кв.м. (три хиляди 

деветстотин петдесет и четири квадратни метра), трайно 

предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, категория на земята: 8 (осма), номер от 

предходен план 043038. 

745 636  2021-12-15 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, с. Градина, кв. 41, 

УПИ Х – обществено обслужване, по плана на с. Градина, 

одобрен със Заповед №772/1974 г. и изменен със Заповед №РД-

15-677/19.10.2021 год., административен адрес: с. Градина, ул. 

„Иван Вазов” №15 

 Трети етаж (кметство) със застроена площ 262 кв.м. (двеста 

шестдесет и два квадратни метра), включващ девет стаи и коридор 

ведно с 262/786 ид.ч. (двеста шестдесет и две от седемстотин 

осемдесет и шест идеални части) от общите части на триетажна 

масивна сграда цялата със ЗП-262 кв.м. (двеста шестдесет и два 

квадратни метра), построена 1968 год. и масивна тоалетна със 

застроена площ 29- кв.м. (двадесет и девет квадратни метра) 

построена 1968 год., находящи се в УПИ Х - обществено обслужване 

(десет римско- обществено обслужване) от кв. 41 (четиридесет и 

едно арабско) по плана с. Градина . 

746 637  2022-01-13 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, село Дълбок извор, кв. 

62, УПИ V - озеленяване по регулационния план на с. Дълбок 

извор, одобрен със заповед №374/1971 год., административен 

адрес: улица "1-ва" №9а 

 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 670 кв.м. 

(шестстотин и седемдесет квадратни метра), предназначен за 

озеленяване, съставляващ УПИ V - озеленяване (пет римско тире 

озеленяване) в кв.62 (шестдесет две арабско) по регулационния план 

на на село Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив с приложени 

улична и дворищна регулации. 



747 638  2022-01-13 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. 

Буково, местност „Късю”, Поземлен имот с идентификатор 

56335.52.62 по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с. Буково, община Първомай, област Пловдив, одобрени със 

заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. изпълнителен директор на 

АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.52.62 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, петдесет и две, точка, 

шестдесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с. Буково одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. 

изпълнителен директор на АГКК, находящ се в местността „КЪСЮ” 

с площ от 1 954 кв. м. (хиляда деветстотин петдесет и четири 

квадратни метра), трайно предназначение на територията: 

Земеделска, начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, категория на 

земята: 10 (десета), номер от предходен план 052062. 

748 639  2022-01-21 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Буково, 

местност „Кара чаир”, ПИ с идентификатор 56335.54.4 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Буково, 

община Първомай, област Пловдив, одобрени със заповед 

№РД-18-746/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.54.4 (петдесет и шест хиляди 

триста тридесет и пет, точка, петдесет и четири, точка, четири) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Буково, 

одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. на изпълнителен 

директор на АГКК, находящ се в местността „КАРА ЧАИР” с площ 

на имота 14 344 кв.м. (четиринадесет хиляди триста четиридесет и 

четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: 

Земеделска, начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, категория на 

земята: 10 (десета), номер от предходен план 054004. 

749 639  2005-04-20 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

       

750 640  2022-01-21 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Буково, 

местност „Мандр. път/ортаклъка”, ПИ с идентификатор 

56335.58.57 по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с. Буково, община Първомай, област Пловдив, одобрени със 

заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на 

АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.58.57(петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, петдесет и осем, точка, петдесет 

и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 

Буково, одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. на 

изпълнителен директор на АГКК, находящ се в местността МАНДР. 

ПЪТ/ОРТАКЛЪКА с площ на имота 2 974 кв.м. (две хиляди 

деветстотин седемдесет и четири квадратни метра), трайно 

предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно 

ползване: ПАСИЩЕ, категория на земята: 9 (девета), номер от 

предходен план 058057. 

751 640  2004-05-11 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  Гр.Първомай, област Пловдивска, УПИ І-озеленяване в кв.65 

по плана на гр.Първомай.   

  Терен с площ от 720 кв.м., съставляващ УПИ І- озеленяване в кв.65 

по плана на гр.Първомай.  

752 641  2022-01-21 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Буково, 

местност „Требището”, ПИ с идентификатор 56335.60.49 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Буково, 

община Първомай, област Пловдив, одобрени със заповед 

№РД-18-746/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.60.49 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, шестдесет, точка, четиридесет и 

девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Буково, 

одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. на изпълнителен 

директор на АГКК, находящ се в местността ТРЕБИЩЕТО с площ 

на имота 6 261 кв.м. (шест хиляди двеста шестдесет и един 

квадратни метра), трайно предназначение на територията: 

Земеделска, начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, категория на 

земята: 9 (девета), номер от предходен план 060049. 

753 642  2022-01-31 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Буково, 

местност „Душката”, ПИ с идентификатор 56335.72.5 по 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.72.5 (петдесет и шест хиляди 

триста тридесет и пет, точка, седемдесет и две, точка, пет) по 



кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Буково, 

община Първомай, област Пловдив, одобрени със заповед 

№РД-18-746/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Буково, 

одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 г. на изпълнителен 

директор на АГКК, находящ се в местността ДУШКАТА с площ на 

имота 5 920 кв.м. (пет хиляди деветстотин и двадесет квадратни 

метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на 

трайно ползване: ПАСИЩЕ, категория на земята: 10 (десета), номер 

от предходен план 072005. 

754 643  2022-01-31 
ПУБЛИЧНА 

ОС Наредба 8 

 Област Пловдив, община Първомай, землището на с. Буково, 

местност „Кара чаир”, ПИ с идентификатор 56335.54.64 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Буково, 

община Първомай, област Пловдив, одобрени със заповед 

№РД-18-746/22.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК 

 Поземлен имот с идентификатор 56335.54.64 (петдесет и шест 

хиляди триста тридесет и пет, точка, петдесет и четири, точка, 

шестдесет и четири) по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с. Буково, одобрени със заповед №РД-18-746/22.10.2019 

г. на изпълнителен директор на АГКК, находящ се в местността 

КАРА ЧАИР с площ на имота 9 078 кв.м. (девет хиляди седемдесет и 

осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: 

Земеделска, начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, категория на 

земята: 10 (десета), номер от предходен план 054064. 

755 643  2004-05-14 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 с. Бяла река, област Пловдивска, УПИ VІІ - здравен дом в 

кв.17 по плана на с.Бяла река   

  УПИ VІІ - здравен дом в кв.17 с площ 1 970 кв.м.. Втори етаж със 

ЗП - 160 кв.м. в едно с 1/2 ид.части от общите части на двуетажна 

масивна сграда със ЗП-160 кв.м., построена 1970 год.. 

756 644  2004-05-14 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  с.Православен, област Пловдивска, УПИ І-ресторант и 

културен дом, имот с пл.№136 в кв.29 по плана на 

с.Православен.   

  Имот с пл. №136 , представляващ двуетажна масивна сграда 

/читалище/ със ЗП- 322 кв.м.. Година на построяване 1970 г.. 

757 648  2004-05-20 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  с.Езерово, област Пловдивска, УПИ ІІ- Пансион в кв.36 по 

плана на с.Езерово.   

  Дворно място с площ 1 150 кв.м., съставляващо УПИ ІІ - Пансион в 

кв.36 по плана на с.Езерово в едно с масивна двуетажна сграда със 

ЗП - 289 кв.м., построена 1965 год., масивна едноетажна сграда 

/склад/ със ЗП - 72 кв.м. и масивна тоалетна със ЗП - 21 кв. м.. 

758 656  2004-06-04 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  с.Добри дол, УПИ І - за кметство, читалище и здравна служба 

в кв.7 по плана на селото.   

  Имот, представляващ масивна едноетажна сграда със ЗП - 221,50 

кв.м. , включваща помещения: библиотека, фоайе, киносалон и 

операторна. Година на строеж 1928 год.. 

759 659  2004-06-11 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  с.Поройна, поземлен имот пл.№37 в кв.5 по плана на селото   

  Дворно място с площ 307 кв.м в едно със застроените върху тях: 

1.Паянтова сграда /стоп. п./ със ЗП - 93 кв.м.; 2.Няавес дървена 

конструкция със ЗП - 17,50 кв.м;. 3.Паянтова сграда /гараж/ със ЗП - 

17,50 кв.м. и паянтоватоалетна, съставлбяващо реална част от 

поземлен имот с пл.№37 в кв.5 по плана на с.Поройна. Имота е 

отчужден по реда на ЗОС за улица. 

760 660  2004-07-07 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  с.Градина, УПИ І - културен дом в кв.29 по плана на селото   

  Дворно място с площ 1 550 кв.м., съставляващо УПИ ІХ- култ.дом в 

кв.29 по плана на с.Градина в едно с масивна двуетажна сграда 

пл.№445 със ЗП - 697 кв.м., включваща: І етаж - сладкарница, фоайе, 

салон, операторна, гримьорна, две тоалетни и две стълбища ІІ етаж - 

фоайе, библиотека , книгохранилище, ритуална зала, малка зала, 

канцелария, гримьорна и балкон. Тераса със ЗП-223 кв.м. Година на 

строеж 1962 год.. 



761 661  2004-07-07 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  с.Градина, област Пловдивска, УПИ ХХV - градина в кв.33 по 

плана на селото.   

  Поземлен имот с площ 2 450 кв.м., съставляващ УПИ ХХV- 

градина в кв.33 по плана на с.Градина.  

762 662  2004-07-08 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  с.Градина, област Пловдив, УПИ Х- СОНС в кв.41 по плана 

на селото.   

  Дворно място с площ от 870 кв.м., съставляващо УПИ Х-СОНС от 

кв.41 по плана на с.Градина. ІІІ етаж със ЗП - 262 кв.м., включващ 

девет стаи и коридор ведно с 262/786 ид.ч. от общите части на 

триетажна масивна сградасъс ЗП - 262 кв.м., построена 1968 год.. 

Масивна тоалетна със ЗП - 29 кв.м.. 

763 668  2004-07-12 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 с.Брягово, община Първомай, област Пловдивска, УПИ І - 

Общ.хранене и клубове в кв.57 по плана на с.Брягово   

  Двуетажна масивна сграда /читалище/ със ЗП - 170 кв.м., 

съставляваща поземлен имот с пл.№543 по плана на с.Брягово. 

Година на строеж 1932 год.. 

764 671  2004-07-14 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

 с.Дълбок извор, област Пловдивска, УПИ ІІ-Училище в кв.40 

по плана на селото.   

  Дворно място с площ 6 800 кв.м. - реална част от поз. имот №346 

Масивна триетажна сграда със ЗП - 590 кв.м., включваща: - І етаж - 

столова с кухня, пет стаи и стълбище - ІІ етаж - пет класни стаи, 

занималня, учителска стая и стълбище - ІІІ етаж - пет класни стаи, 

занималня, учителска стая истълбище Сградата е построена 1963 

година. Масивна едноетажна сграда - работилница със ЗП-250 кв.м.. 

Масивна тоалетна със ЗП - 36 кв.м.. 

765 673  2004-07-14 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  с.Искра, област Пловдивска, УПИ ІІІ - Училище в кв.13 по 

плана на селото   

  Дворно място с площ 12 300 кв.м., съставляващо УПИ ІІІ-Училище 

в кв.13 по плана на с.Искра в едно с построените в него: 1.Масивна 

едн. сграда - училище със ЗП-660 кв.м., построена 1928 год. 

2.Масивна едн. сграда - училище със ЗП - 520 кв.м., построена 1928 

г. 3.Масивна едн. сграда - училище със ЗП - 228 кв.м., построена 

1928 г. 4.Масивна едн. сграда - техн. работилница със ЗП - 220 кв.м. 

5.Масивна едн. сграда - физкултурен салон със ЗП - 432 кв.м. 

6.Масивна тоалетна със ЗП - 36 кв.м. 

766 677  2004-07-16 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  Землището на с.Дълбок извор, община Първомай, област 

Пловдивска имот с №000541   

  Полски път с площ от 1,423 дка, съставляващ имот с №000541 по 

плана за земеразделяне землището на с.Дълбок извор.  

767 688  2004-07-23 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  Землището на кв.Дебър на гр.Първомай, област Пловдивска 

имот №191216 в местността "Г.Ортамеше, Д.Бунар"   

  Нива с площ от 7,062 дка, четвърта категория, съставляваща парцел 

216 от масив 191 в местността "Г.Ортамеше, Д.Бунар" по картата на 

възстановената собственост за землището на кв.Дебърна 

гр.Първомай. 

768 697  2004-08-03 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  с.Крушево, област Пловдивска, УПИ VІІІ - Културен дом, 

администра- ция и търговия в кв.36 по плана на селото, утв. 

1986 год..   

  Двуетажна масивна сграда със ЗП - 365 кв.м., включваща: - І етаж - 

ритулна зала, киносалон, фоайе, магазин със склад и стълбище - ІІ 

етаж - фоайе, операторна, библиотека, балкон и тераса - Изба 

преустроена в младежки клуб Година на строеж 1957 год.. 

769 722  2004-11-03 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  с.Караджалово, област Пловдивска, УПИ ХІ - Парк в кв.39 по 

плана на селото   

  Терен с площ от 14 060 кв.м., съставляващ част УПИ ХІ - Парк в 

кв.39 по плана на с.Караджалово, при граници на частта: улица, УПИ 

ХІІ -търговия, поземлени имоти с №301, 303, 304, 325,326, 327, 510, 

509, 507, 503, 502, 500 и 501. 

770 729  2004-11-09 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  с.Бяла река, община Първомай, област Пловдивска, УПИ ІІ - 

спортен комплекс в кв.18 по плана на селото.   

  Терен отреден за спортен комплекс с площ 41 100 кв.м., 

съставляващ част от УПИ ІІ - спортен комплекс в кв.18 по плана на 

с.Бяла река, при граници на частта: улица, УПИ ХVІ - 602, 



улицазем.земя, п. имот №353, п.имот №352, п.имот №351, п.имот 

№350, п.имот №349, п. имот №348, п. имот №347, п. имот №345, п. 

имот №344, УПИІІІ - 343 и улица. 

771 731  2004-11-10 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  с..Градина, община Първомай, област Пловдивска, площад 

между УПИ Х-градина, УПИ ІХ- културен и УПИ V-455 в 

кв.29 по плана на селото   

  Терен с площ 825 кв.м. отреден за площадно пространство между 

УПИ Х - градина, УПИ ІХ - културен дом и УПИ V- 455 в кв.29 по 

плана на с.Градина. 

772 733  2004-11-10 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  с.Крушево, област Пловдивска, УПИ І - озеленяване в кв.5 по 

плана на селото.   

  Терен отреден за зеленина с площ от 1 600 кв.м., съставляващ УПИ 

І - озеленяване в кв.5 по плана на с.Крушево.  

773 734  2004-11-10 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  с.Крушево, община Първомай, УПИ І - детска градина в кв.45 

по плана на селото   

  Дворно място 3757/4100 ид.части, цялото от 4 100 кв.м., съставля- 

ващо УПИ І - детска градина в кв.45 по плана на с.Крушево. 

Обособена част от етаж със ЗП - 441 кв.м., включваща 

помещения:входно антре, фоайе, дирекция, методичен кабинет, стая 

за персонала,два коридора, три склада, две спални, две занимални, 

две тоалетни сумивални, перално помещение и кухненски блок, в 

едно с 441/580 ид.части от общите части на едноетажна масивна 

сграда със ЗП-580 кв.м.,построена 1929 година. 

774 735  2004-11-10 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  с.Градина, община Първомай, област Пловдивска, имот 

пл.№456 в кв.29 по плана на селото   

  Полумасивна сграда със ЗП -83 кв.м., съставляваща имот с 

пл.№456, построена на площад между УПИ Х-градина, УПИ ІХ - 

културен дом и УПИ V-455 в кв.29 по плана на с.Градина. 

775 736  2004-11-11 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  с.Градина, област Пловдивска, УПИ VІ - градина в кв.78 по 

плана на селото, одобрен със Заповед №772/5.11.1974 г. на 

председателя на ОНС гр.Пловдив  

  3020/4670 ид.части от терен, отреден за зелена площ целия от 4 670 

кв.м., съставляващ УПИ VІ - градина в кв.78 по плана на село 

Градина. 

776 737  2004-11-11 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  с.Дълбок извор, област Пловдивска, УПИ І - наркооп и 

културен дом, имот пл.№687 в кв.45 по плана на с.Дълбок 

извор.   

  Двуетажна масивна сграда със ЗП - 880 кв.м., съставляваща имот с 

пл.№687, включваща помещения: І етаж - фоайе, клубно помещение, 

гримьорна, репетиционна зала, сцена и зрителна зала. ІІ етаж - 

фоайе, кабинет, канцелария, ритуална зала, музейлиблиотека и клуб. 

Година на строеж 1969 година. 

777 738  2005-02-09 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  С.Караджалово, област Пловдивска, ПИ пл.№485, за който е 

ореден УПИ І - СНС по плана на с.Караджалово, одобрен със 

заповед №229/05.05. 1977 година.  

  Част със ЗП - 80,33 кв.м. от І-ви етаж, целия ІІ - ри етаж със ЗП - 

208,26 кв.м., изба със ЗП-208,26 кв.м в едно със съответните идеални 

части от общите части на масивна двуетажна сграда със ЗП - 208,26 

кв.м., построена през 1960 год.. Масивна едноетажна сграда /склад за 

дърва и въглища/ съсЗП - 35 кв.м.. Масивна тоаленна със ЗП - 13 

кв.м.. 

778 767  2005-03-18 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  Землището на - Дебър, община Първомай, област Пловдивска, 

местността "Землището на кв.Дебър", територията на имоти с 

№001541 и №001487  

 УЧАСТЪК "АДАТА - ИЗТОК " ОТ НАХОДИЩЕ "АДАТА" Вид на 

полезното изкопаемо - речна баластра Площ на находището 85 783 

кв.м. ( 85,8) дка. Утвърдени запаси по Протокол №НБ - 41 от 

07.10.2004 год. на СЕК при МОСВ: Категория запаси Количество - 

куб.м. Доказани запаси (111) 64614 Вероятни запаси (122) 67588 

Общо запаси 132202 Ресурси (322) 122535 

779 769  2005-04-11 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  с.Дълбок извор, община Първомай, област Пловдивска, УПИ 

ІІ - селсъвет, поща и търговия в кв.45 по плана на селото.   

  Първи етаж със ЗП-225 кв.м., включваща помемещения: фоайе, 

седем стаи и санитарен възел, ведно със 1/2 идеални части от общите 

части на двуетажна масивна сграда със ЗП - 225 кв.м.. Изба със ЗП - 

225 кв.м.. Година на строеж 1972 година. 



780 770  2005-04-11 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  с.Искра, община Първомай, област Пловдивска, УПИ ІІ - 

детска градина и ясли в кв.13 по плана на селото.   

  Урегулиран поземлен имот с площ от 6 150 кв.м.. Двуетажна 

масивна сграда /ЦДГ/ със ЗП - 440 кв.м., включваща помещения: 

четири занимални и спални, четири тоалетни, лекарскикабинет, 

учителска стая, директорска стая и стая за домакин. Година на 

строеж 1981 год.. 

781 771  2005-04-12 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  С.Искра, община Първомай, област Пловдивска, УПИ ІІІ - 

училище в кв.13 по плана на селото.   

  Едноетажна масивна сграда със ЗП - 380 кв.м., включваща: кухня 

със складове, котелно помещение и перално помещение. Едноетажна 

масивна сграда със ЗП - 66 кв.м., представляващаколонада /топла 

връзка/. Едноетажна масивна сграда със ЗП - 110 кв. м., 

представляващафизкултурен салон. Година на строеж 1981 година. 

782 785  2005-05-25 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  с.Брягово, община Първомай, област Пловдивска, УПИ VІІІ - 

за битови услуги и баня в кв.24 по плана на с.Брягово, одобрен 

със заповед РД -15 - 62/1988 год.  

  Втори етаж със ЗП - 204 кв.м., включващ помещения: коридор шест 

стаи, ритуална зала, склад и тоалетна, ведно с 1/2 ид.части от общите 

части на двуетажна масивна сграда със ЗП - 204 кв.м., построена 

1948 год. и пристроявана 1975 год.. 

783 800  2005-06-07 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  с.Бяла река, община Първомай, област Пловдивска, УПИ ІІІ - 

училище в кв.10 по плана на селото, одобрен със заповед 

№336/1967 година  

  Масивна едноетажна сграда (училище) със ЗП - 532 кв.м., 

включваща помещения: осем класни стаи, дирекция, учителска стая, 

кабинет-хранилище и коридор. Изба със ЗП - 100 кв.м.. Година на 

строеж 1929 год.. Масивна едноетажна сграда със ЗП - 240 кв.м., 

включващапомещения: работилница - трудово обучение, 

физкултурен салон,кабинет по готварство, склад и коридор. Година 

на строеж 1956 год.. 

784 801  2005-06-08 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  С.Бяла река, община Първомай, област Пловдивска, УПИ VІІІ 

- СНС,ТКЗС, ППТ в кв.17 по плана на с.Бяла река, одобрен със 

заповед №336/1967 год..  

  Втори етаж със ЗП - 216 кв.м., включващ помещения: коридор, две 

занимални, спалня, дирекция, склад, кухня със слад и тоалетна, 

ведно с 1/2 ид.части от общите части на двуетажна масивна 

сградасъс ЗП - 216 кв.м., построена 1970 год.. Изба със ЗП - 100 

кв.м., включваща две помещения, в които е раз-положен котел за 

парно отопление. 

785 808  2005-06-27 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  Землището на - Дебър, община Първомай, област Пловдивска 

местност "Коздере котор. ямач", имот с №119013   

  Нива с площ от 5,302 дка., девета категория, съставляваща парцел 

13 от масив №119 в местността "Коздере котор. ямач" по картата на 

възстановената собственост за землището на кв.Дебър. 

786 811  2005-07-01 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  Землището на кв.Дебър, общ. Първомай, обл. Пловдивска, 

местността "Г.ортамеше д. бунар", имот с 191201   

  Нива с площ от 3,401 дка., категория на земята при неполивни 

условия: Пета (1,640) четвърта (1,761), съставляваща парцел 201 от 

масив 191 в местността "Г.ортамеше д.бунар" покартата на 

възстановената собственост за землището на кв.Дебър. 

787 816  2005-08-05 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  Кв.Дебър на гр.Първомай, област Пловдивска, УПИ ІІІ - 

културен дом и лятно кино в кв.52 по плана на кв.Дебър , 

одобрен със Заповед №626/1965 год..  

  Едноетажна масивна сграда /клуб на пенсионера / със ЗП - 131, 77 

кв.м., включваща помещения: салон за срещи, склад за амбалаж, 

склад за въглища, санитарен възел. Година на строеж 1991 год.. 

788 823  2005-09-21 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  Село Буково, община Първомай, област Пловдивска, УПИ " 

За училище" в кв.47 по плана на с.Буково, одобрен със Заповед 

№695/1955 година.  

  Урегулиран поземлен имот с площ от 10 050 кв.м.. Двуетажна 

масивна сграда /училище/ със ЗП - 370 кв.м. и РЗП - 740 кв.м., 

състояща се от: Изба /бивш ученически стол/ със ЗП - 180 кв.м., 

първи етаж - 7 бр. стаи, коридор и тоалетна, вториетаж - 8 бр. стаи и 

коридор. Година на строеж 1957 г.. Полумасивна едноетажна сграда 

/склад/ със ЗП - 60 кв.м., построена 1957 год.. Полумасивна тоалетна 

със ЗП - 56 кв.м., построена 1957 год.. 



789 824  2005-09-21 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  с.Дълбок извор, община Първомай, област Пловдивска, УПИ І 

- Детско учреждение в кв.66 по плана на с.Дълбок извор, 

утвърден със Заповед №374/1971 год.  

  Урегулиран поземлен имот с площ от 4000 кв.м. Едноетажна 

масивна сграда със ЗП - 650 кв.м., състояща се от: Административен 

блок, включващ: канцелария, метод. кабинет, медицински кабинет, 

склад , ел.табло, абонатна и тоалетна. Блок І - група включва: 

гардероб, занималня, спалня, офис,тоалетна, омивалня, склад и 

тераси. Блок ІІ - група, включва: гардероб, занималня, спалня, офис, 

тоалетна, омивалня, склад и тераси. Кухненски блок, включва: три 

склада, помещение за персонала,баня, тоалетна, стая подготовка, 

омивалня, кухня-офис и рампа. 

790 827  2005-10-11 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  Землището на кв.Дебър, община Първомай, област 

Пловдивска,   

  УЧАСТЪК "МАЛКАТА КОРИЯ -ЮГ" ОТ НАХОДИЩЕ 

"МАЛКАТА КОРИЯ" Вид на полезното изкопаемо - речна баластра 

Площ на находището 208 260 кв.м. ( 208,26 дка) Утвърдени запаси 

по ПРОТОКОЛ НБ №34 от 06.07.2005 год. на СЕКпри МОСВ: 

Категория запаси и ресурси Количество - хил. куб.м. Доказани (111) 

43,7 Вероятни (121) 188,5 Предв. устан. ресурсиси (332) 339,2 Общо 

запаси 232,2 

791 828  2005-10-12 

ПУБЛИЧНА 

ОС стари 

актове 

  Землището на кв.Дебър на гр.Първомай, община Първомай, 

област Пловдивска   

  УЧАСТЪК "МАЛКАТА КОРИЯ-СЕВЕР" ОТ НАХОДИЩЕ 

"МАЛКАТА КОРИЯ" Вид на полезното изкопаемо - речна баластра 

Площ на участъка 91460 кв.м. (91,46 дка.)Утвърдени запаси по 

ПРОТОКОЛ НБ №34 от 06.07.2005 год. на СЕКпри МОСВ: 

Категория запаси и ресурси Количество - хил. куб.м. вероятни (122) 

107,7 предварително устано- 311,0 вени ресурси (332)  

 


