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1 72/06-04-2010

 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. 

 7925,30 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с Булстат 
000471536Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

2 73/06-04-2010

 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 

 4 838,90 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с Булстат 
000471536Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 



(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 . 

3 74/06-04-2010

 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. 

 5 934,00 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 и 
Булстат 000471536 
Ю на основание 
чл.12, ал.5 от Закона 
за общинската 
собственост 

4 75/28-04-2010

 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. 

 120 790,60 лв 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

5 76/28-04-2010

 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. 

 11 041,80 лв 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

6 77/28-04-2010

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землище с.Буково с 
ЕКАТТЕ 56335, местност 

 Поземлен имот с площ от 
11,264 дка. (единадесет декара, 
двеста шестдесет и четири 
квадратни метра) с начин на 

 14 868,50 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 



„Възст.реални гр.” , имот 
с №005002 по картата на 
възстановената 
собственост за землището 
на с. Буково. 

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. 

000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

7 78/30-04-2010

 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. 

 3 121,60 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

8 79/30-04-2010

 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. 

 2 941,20 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

9 80/30-04-2010

 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. 

 1 434,50 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

10 81/20-05-2010

 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 - 

 139591,80 лв. 

 С Решение 
515/23.10.1998 г. На 
Общински съвет гр. 
Първомай сградата 
на културния дом 
без ритуалната зала 
в южното крило е 
предоставена за 
безвъзмездно 



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.. 

стопанисване и 
управление на НЧ 
«Св.св. Кирилл и 
Методий» гр. 
Първомай с булстат 
000455877на 
основание § 3 от 
ПЗР на ЗНЧ. 
Останалата част от 
имота се управлява 
от кмета на община 
Първомай с Булстат 
000471536Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

11 82/11-10-2010

 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..

 2 738,30 лева в 
т.ч.: земя – 1853,30 
лв. сграда – 885,00 
лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

12 83/11-10-2010

 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. 

 3 879,30 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

13 84/20-12-2010
 Област Пловдивска, 
община Първомай, 

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

 2 912,20 лв. 
 Имотът се 
управлява от кмета 



землището на село 
Езерово с ЕКАТТЕ 27139, 
имот с №000266 по 
картата на възстановената 
собственост за землище с. 
Езерово 

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. 

на Община 
Първомай с Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

14 85/01-02-2011

 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. 

 3 315,40 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

15 86/01-02-2011

 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. 

 2 851,30 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

16 87/09-02-2011

 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 

 2 116,50 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 



кория” по картата на 
възстановената собственост за 
землището на с. Православен. 

17 88/09-02-2011

 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. 

 2 180,10 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

18 89/09-02-2011

 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. 

 5 140,90 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

19 90/27-04-2011

 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. 

 1012,10 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

20 91/27-04-2011

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землище с. Воден с 
ЕКАТТЕ 11627, имот с 
№000669 по картата на 
възстановената 

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 

 4 175,60 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 



собственост за землището 
на с. Воден. 

с №000669 (нула, нула, нула, 
шест, шест, девет) по картата на 
възстановената собственост за 
землището на с. Воден. 

ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

21 92/28-04-2011

 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 

 19 813,70 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

22 93/28-04-2011

 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 

 12 431,80 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

23 94/28-04-2011

 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. 

2 307,50

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

24 95/28-04-2011

 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 

 7404,90 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 



25 96/03-05-2011

 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. 

 11 320,50 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

26 97/03-05-2011

 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. 

 6148,00 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

27 98/04-05-2011

 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. 

 13 328,00 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

28 99/28-07-2011

 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. 

 1254,20 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

29 100/28-07-2011
 Област Пловдивска, 
община Първомай, 

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

 3 235,90 лв. 
 Имотът се 
управлява от кмета 



землището на гр. 
Първомай с ЕКАТТЕ 
59080, местност 
"Землище кв. Дебър" 
имот с №800202по 
картата на възстановената 
собственост за землище 
гр. Първомай 

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. 

на Община 
Първомай с Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

30 101/28-07-2011

 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. 

 762,20 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

31 102/11-10-2011

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на гр. 
Първомай с ЕКАТТЕ 
59080, местност 
"Землище кв. Дебър" 
имот с №801739 по 
картата на възстановената 
собственост за землище 
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 
съставляващо имот с №801739 
(осем, нула, едно, седем, три, 
девет) местността "Землище кв. 
Дебър" по картата на 
възстановената собственост за 
землището на гр. Първомай. 

 604,70 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

32 103/11-10-2011

 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 

 32,70 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 



възстановената собственост за 
землището на гр. Първомай. 

33 104/07-12-2011

 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. 

 35 490,00 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

34 105/13-12-2011

 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. 

 228,10 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

35 106/13-12-2011

 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. 

 209,20 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

36 107/16-12-2011

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на гр. 
Първомай с ЕКАТТЕ 
59080, местност 
"Землище кв. Дебър" 
имот с №801359 по 
картата на възстановената 

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 

 145,30 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 



собственост за землището 
на гр. Първомай 

(осем, нула, едно, три, пет, 
девет) в местността "Землище 
кв. Дебър" по картата на 
възстановената собственост за 
землището на гр. Първомай. 

собственост 

37 108/16-12-2011

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на гр. 
Първомай с ЕКАТТЕ 
59080, местност 
"Землище кв. Дебър", 
имот №801255 по картата 
на възстановената 
собственост за землището 
на гр. Първомай 

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 с №801255 
(осем, нула, едно, две, пет, пет) 
в местността "Землище кв. 
Дебър" по картата на 
възстановената собственост за 
землището на гр. Първомай. 

 29,40 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

38 109/10-02-2012

 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. 

 77 397,40 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

39 110/05-03-2012

 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.. 

34 996,20 лв. в т.ч.: 
за земя -19614,40 
лв., за сграда -13 
934,70 лв. и за 
навес - 1447,10 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

 40  111/05-03-2012  Област Пловдивска,  Поземлен имот с площ от  45 792,10 лв.  Имотът се         



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. 

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. 

управлява от кмета 
на Община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

41 118/05-04-2012

 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. 

 1 513,30 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

42 119/18-04-2012

 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. 

 143,80 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

43 120/21-04-2012

 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 - 

 за земя – 3 447,90 
лв. за сграда - 90,10
лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 



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.. 

44 121/23-04-2012

 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.. 

 за земя – 3453,60 
лв. за сграда - 81,20
лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

45 122/30-05-2012

 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 

 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. 

 1 042,80 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 



земеделските земи 

46 123/30-05-2012

 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. 

 493,00 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

47 124/25-06-2012

 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. 

 32,73 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

48 125/25-06-2012

 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. 

 604,72 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

49 126/25-06-2012

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на гр. 
Първомай с ЕКАТТЕ 
59080, местността 
"Крушака самахора", 

 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 

 1 989, 70 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 



имот с №000127 по 
картата на възстановената 
собственост за землището 
на гр. Първомай 

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. 

ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

50 127/26-06-2012

 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. 

 991,07 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

51 128/05-10-2012

 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. 

 2 597,40 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

52 129/26-10-2012

 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, 50 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 



53 132/22-01-2013

 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. 

 3 575,00 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

54 133/23-01-2013

 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. 

 4 257,50 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

55 134/23-01-2013

 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.. 

9970,70 лева в това 
число: за земя - 1 
537,80 лева и за 
сграда - 8 432,90 
лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

56 135/07-02-2013
 Област Пловдивска, 
община Първомай, гр. 

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

 194 914, 00 лева в 
това число: за земя 

 С Решение 
515/23.10.1998 г. на 



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 

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.. 

- 25 834, 40 лв., за 
читалище -151 
641,20 лв. и за 
библиотека - 25 
834, 40 лв. 

Общински съвет гр. 
Първомай сградите 
на читалището и 
библиотеката с 
обща ЗП -1340 кв.м. 
са предоставени за 
безвъзмездно 
стопанисване и 
управление на НЧ 
"ПРОБУДА- КВ. 
ДЕБЪР - 1905 г." с 
ЕИК 000456250 на 
основание § 3 от 
ПЗР на ЗНЧ. Земята, 
съставляваща УПИ 
ІІІ - културен дом се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

57 136/12-03-2013

 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. 

 11 216 лева в т.ч.: -
за земя 2 361,60 лв. 
и за сграда 8 855,00 
лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

58 137/12-03-2013

 Област Пловдивска, 
община Първомай, село 
Караджалово, УПИ І – 
спортен терен в кв.3а по 
плана на с. Караджалово, 

 Масивна едноетажна сграда 
(съблекални) със ЗП – 207 кв.м. 
(двеста и седем квадратни 
метра), построена 1975 год., 
находяща се в УПИ І – спортен 

 6 992,30 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 



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

терен (едно римско тире 
спортен терен) в кв. 3а (три 
буква „а”) по плана на с. 
Караджалово 

основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

59 138/11-04-2013

 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. 

 797,50 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

60 139/18-05-2013

 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” 

 55 630,90 лв. в 
това число: за земя 
- 48 838,20 лв., 
сгради: 6 792, 70 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с Булстат 
000471536Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

 61  140/09-07-2013  Област Пловдивска,  Застроен урегулиран поземлен  94 166,40 лева в  С Решение         



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 

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. 

т.ч.: за земя -6 
408,50 лв. за сграда 
– 87 757,90 лв. 

515/23.10.1998 г. на 
Общински съвет гр. 
Първомай 
читалищната сграда 
е предоставена за 
безвъзмездно 
стопанисване и 
управление на НЧ 
"Светлина – 1926 г." 
с. Караджалово ЕИК 
000894365 на 
основание § 3 от 
ПЗР на ЗНЧ. Земята, 
съставляваща І – 
Читалищен 
дом,битов комбинат, 
магазин и 
сладкарница се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

62 141/09-07-2013

 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.

 34 730,70 лева в 
т.ч.: за земя – 2 
692,80 лева, за 
сграда – 32 037,90 
лв. 

 С Решение 
515/23.10.1998 г. на 
Общински съвет гр. 
Първомай 
читалищната сграда 
е предоставена за 
безвъзмездно 
стопанисване и 
управление на НЧ 
"Народна просвета –
1929 г." с. Татарево 
ЕИК 000457839 на 
основание § 3 от 
ПЗР на ЗНЧ. Земята, 
съставляваща УПИ 
ІІ - културен дом се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 



63 142/09-07-2013

 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. 

 153 219,40 лева 

 С Решение 
515/23.10.1998 г. на 
Общински съвет гр. 
Първомай 
читалищната сграда 
е предоставена за 
безвъзмездно 
стопанисване и 
управление на НЧ 
"Иван Вазов -1896 
г." с. Искра с ЕИК 
000456776 на 
основание § 3 от 
ПЗР на ЗНЧ. 

64 143/19-07-2013

 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. 

 721,90 лв. 
(седемстотин 
двадесет и един 
лева и 90 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

65 144/24-07-2013

 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. 

 1 317,40 лв. 
(хиляда триста и 
седемнадесет лева 
и 40 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

66 145/24-07-2013

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с. Воден с 
ЕКАТТЕ 11627, местност 
"Юсуф бунар", имот с 
№999241 по картата на 

 Поземлен имот с площ от 
13,801 дка. (тринадесет декара, 
осемстотин и един квадратни 
метра) с начин на трайно 
ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, 
категория при неполивни 

 724,10 лв. 
(седемдтотин 
двадесет и четири 
лв. и 10 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 



възстановената 
собственост за землището 
на с. Воден. 

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. 

ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

67 146/05-08-2013

 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. 

 78,50 лева 
(седемдесет и осем 
лева и 50 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

68 147/05-08-2013

 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. 

 92,58 лв. 
(деветдесет и два 
лева и 58 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

69 148/11-09-2013

 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. 

 122,40 лв. (Сто 
двадесет и два лева 
и 40 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 



70 150/16-12-2013

 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. 

 11 404,80 лв. 
(единадесет хиляди 
четиристотин и 
четири лева и 80 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

71 151/04-03-2014

 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. 

 822,60 лв. 
(осемстотин 
двадесет и два лева 
и 60 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

72 152/12-03-2014

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на гр. 
Първомай с ЕКАТТЕ 
59080, местност “Дели 
юрт”, имот с №000121 по 
картата на възстановената 
собственост за землището 
на гр. Първомай. 

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 имот с 
номер 000121 (нула, нула, нула, 
едно, две, едно) в местността 
"ДЕЛИ ЮРТ” по картата на 
възстановената собственост за 
землището на гр. Първомай. 

 428,70 лв. 
(Четиристотин 
двадесет и осем 
лева и 70 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

73 154/29-05-2014

 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" 

1 580,10 лв.(хиляда 
петстотин и 
осемдесет лв. и 10 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 



по картата на възстановената 
собственост за землището на с. 
Брягово. 

74 155/29-05-2014

 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. 

 2 094,30 лв. (две 
хиляди деветдесет 
и четири лева и 30 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

75 156/29-05-2014

 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. 

 884,80 лв. 
(осемстотин 
осемдесет и четири 
лв. и 80 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

76 157/29-05-2014

 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. 

 336,50 лв. (триста 
тридесет и шест 
лева и 50 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

77 158/24-06-2014

 Област Пловдивска, 
община Първомай, с. 
Градина, до кв. 66, 
площад между о.т. 

 Масивна едноетажна сграда 
със ЗП - 39 кв.м. (тридесет и 
девет квадратни метра), 
включваща две помещения и 

 1 479,20 лв. 
(хиляда 
четиристотин 
седемдесет и девет 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 



№№173-172-178 по плана 
на с. Градина, одобрен 
със заповед №772/1974 
год. 

коридор, построена 1978 год. за 
автоспирка, находяща се на 
площад до кв. 66 (шестдесет и 
шест) по регулационния план 
на с. Градина, област Пловдив. 

лева и 20 ст.) 000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

78 159/28-08-2014

 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. 

 261,30 лв. (двеста 
шестдесет и един 
лева и 30 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

79 160/09-09-2014

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. 

 462,20 лв. 
(четиристотин 
шестдесет и два 
лева и 20 ст.) 

 Имота се управлява 
от Кмета на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

Акт за поправка:
2/2014-09-09
Нови актове: 
2/2014-09-08

80 161/09-09-2014

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. 

 921,60 лв. 
(деветстотин 
двадесет и един 
лева и 60 ст.) 

 Имота се управлява 
от Кмета на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 



81 162/10-10-2014

 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. 

 14 385,60 лв. 
(четиринадесет 
хиляди триста 
осемдесет и пет 
лева и 60 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

82 163/12-12-2014

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. 

 1 175,50 лв. 
(хиляда сто 
седемдесет и пет 
лева и 50 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

83 164/07-01-2015

 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. 

 20,90 лв. (двадесет 
лева и 90 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

84 165/07-01-2015

 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. 

 15,20 лв. 
(петнадесет лева и 
20 ст.) 

 Имотът се 
управлява от Кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 



85 166/08-01-2015

 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. 

5,20 лв. (пет лева и 
20 ст.) 

 Имотът се 
управлява от Кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, ал. 
5 от Закана за 
общинската 
собственост. 

86 167/08-01-2015

 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. 

 7,70 лв. (седем 
лева и 70 ст.) 

 Имотът се 
управлява от Кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

87 168/08-01-2015

 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. 

 8,90 лв. (осем лева 
и 90 ст.) 

 Имотът се 
управлява от Кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

88 169/08-01-2015

 Област Плавдив, община 
Първомай, землището на 
гр. Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
"Пантелей Липака", 
масив №33, имот №255 
по кадастралната карта на 

 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 

 28,90 лв. (двадесет 
и осем лева и 90 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от Кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, ал. 
5 от Закона за 



местността "Пантелей 
Липака", одобрена със 
Заповед №108 от 
18.03.2004 год. на 
областен управител на 
област Пловдив. 

номер 33 (тридесет и три) по 
кадастралната карта на 
местността "ПАНТЕЛЕЙ 
ЛИПАКА", землище кв. Дебър 
на гр. Първомай. 

общинската 
собственост. 

89 170/08-01-2015

 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. 

 28,30 лв. (двадесет 
и осем лева и 30 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от Кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

90 171/19-01-2015

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. 

 97,70 лв. 
(деветдесет и седем 
лева и 70 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

91 172/19-01-2015

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. 

 397,10 лв. (триста 
деветдесет и седем 
лева и 10 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 



92 173/04-02-2015

 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. 

 131,70 лв. (сто 
тридесет и един 
лева и 70 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

93 174/04-02-2015

 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. 

 456,00 лв. 
(четиристотин 
петдесет и шест 
лева и 00 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

94 175/04-02-2015

 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. 

 2 199,80 лв. (две 
хиляди сто 
деветдесет и девет 
лева и 80 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ИЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост 

95 176/09-02-2015

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землище гр. Първомай с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
"Г. ортамеше, д. бунар", 
имот с №191216 по 
картата на възстановената 

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 

 983,30 лв. 
(деветстотин 
осемдесет и три 
лева и 30 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, ал. 
5 от Закона за 



собственост за землището 
на гр. Първомай. 

(едно, девет, едно, две, едно, 
шест) в местността "Г. 
ОРТАМЕШЕ Д. БУНАР” по 
картата на възстановената 
собственост за землището на гр. 
Първомай, обл. Пловдив. 

общинската 
собственост 

96 177/09-02-2015

 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. 

 879,10 лв. 
(осемстотин 
седемдесет и девет 
лева и 10 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост 

97 178/09-02-2015

 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. 

38,70 лв. (тридесет 
и осем лева и 70 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост 

98 179/10-02-2015

 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. 

 10 666,60 лв. 
(десет хиляди 
шестстотин 
шестдесет и шест 
лева и 60 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

99 180/10-02-2015
Област Пловдив, община 

Първомай, село Искра, 
квартал 54, УПИ І - за 

 Незастроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 6 320 
кв.м. (шест хиляди триста и 

 22 827,80 лв. 
(двадесет и две 
хиляди осемстотин 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 



зеленина по 
регулационния план на с. 
Искра, одобрен със 
заповед №308 от 1971 
година 

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.

двадесет и седем 
лева и 80 ст.) 

Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

100 181/16-02-2015

 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. 

 62,80 лв. 
(шестдесет и два 
лева и 80 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

101 182/16-02-2015

 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. 

 62,10 лв. 
(шестдесет и два 
лева и 10 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост 

102 183/16-02-2015

 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. 

 53,50 лв. (петдесет 
и три лева и 50 ст.)

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост 



103 184/17-03-2015

 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. 

 300,60 лв. (триста 
лева и 60 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

104 185/18-03-2015

 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. 

 120 676,40 лв. (сто 
и двадесет хиляди 
шестстотин 
седемдесет и шест 
лева и 40 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

105 186/18-03-2015

 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. 

 552,90 лв. 
(Петстотин 
петдесет и два лева 
и 90 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

106 187/18-03-2015

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с.Добри 
дол с ЕКАТТЕ 21440, 
местност "30 средния 

Поземлен имот с площ от 0,111 
дка. (нула декара, сто и 
единадесет квадратни метра) с 
начин на трайно ползване: 
ПАСИЩЕ, МЕРА. Категория на 

5,00 лв. (пет лева и 
00 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 



баир” , имот с №036013 
по картата на 
възстановената 
собственост за землището 
на с. Добри дол 

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. 

основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

107 188/28-04-2015

 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. 

 13,50 лв. 
(тринадесет лева и 
50 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

108 189/28-04-2015

 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. 

 2,00 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

109 190/28-04-2015

 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. 

 5,30 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 



110 191/28-04-2015

 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. 

 4,10 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

111 192/14-05-2015

 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. 

3,60 лв. (три лева и 
60 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

112 193/14-05-2015

 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. 

0,30 лв. ( нула лева 
и 30 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

113 194/14-05-2015

 Област Плавдив, община 
Първомай, землището на 
гр. Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
"Пантелей Липака", 
масив №38, имот №114 
по кадастралната карта на 

 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 

6,50 лв. ( шест лева 
и 50 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 



местността "Пантелей 
Липака", одобрена със 
Заповед №108 от 
18.03.2004 год. на 
областен управител на 
област Пловдив. 

38 (тридесет и осем) по 
кадастралната карта на 
местността "ПАНТЕЛЕЙ 
ЛИПАКА", землище кв. Дебър 
на гр. Първомай. 

общинската 
собственост 

114 195/14-05-2015

 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. 

 10,70 лв. ( десет 
лева и 70 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

115 196/14-05-2015

 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. 

 16,00 лв. ( 
шестнадесет лева и 
00 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

116 197/15-05-2015

 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 

 1,00 лв. (един лева 
и 00 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

 117  198/15-05-2015  Област Плавдив, община  Поземлен имот с площ 172  1,50 лв. (един лев  Имотът се         



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. 

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. 

и 50 ст.) управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

118 199/15-05-2015

 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. 

 6,80 лв. (шест лева 
и 80 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

119 200/18-05-2015

 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. 

 11,80 лв. 
(единадесет лева и 
80 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

120 201/18-05-2015

 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 

 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 

 17,70 лв. 
(седемнадесет лева 
и 70 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 



18.03.2004 год. на 
областен управител на 
област Пловдив. 

на гр. Първомай. 

121 202/26-06-2015

 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. 

 118,00 лв. (сто и 
осемнадесет лева и 
00 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост 

122 203/07-08-2015

 .Област Пловдивска, 
община Първомай, с. 
Караджалово, квартал 57, 
УПИ ІІ– озеленяване и 
спорт 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 6 440 
кв.м. (шест хиляди 
четиристотин и четиридесет 
квадратни метра), съставляващ 
УПИ ІІ - (две римско) – 
озеленяване и спорт в кв. 57 
(петдесет и седем) по плана на 
с. Караджалово. 

 24 645,90 лв. 
(двадесет и четири 
хиляди шестстотин 
четиридесет и пет 
лева и 90 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

123 204/17-08-2015

 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. 

 3 134,70 лв. (три 
хиляди сто 
тридесет и четири 
лева и 70 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

124 205/17-08-2015

 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 

 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 

 1 196,10 лв. 
(хиляда сто 
деветдесет и шест 
лева и 10 ст. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост 



на гр. Първомай (осем, нула, нула, едно, нула, 
девет) в местността "Землище 
кв. Дебър" по картата на 
възстановената собственост за 
землището на гр. Първомай. 

125 206/17-08-2015

 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. 

 458,10 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост 

126 207/09-09-2015

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.. 

 3 279,90 лв. (три 
хиляди двеста 
седемдесет и девет 
лв. и 90 ст.) в това 
число: за сграда - 
580, 40 лв. и за 
земя - 2 699,50 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

127 208/17-11-2015

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на гр. 
Първомай с ЕКАТТЕ 
59080, местността 
"Орешака моран. лозя", 
имот с №394011 по 
картата на възстановената 
собственост за землището 
на гр. Първомай 

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 имот с №394011 
(три, девет, четири, нула, едно, 
едно) в местността "ОРЕШАКА 
МОРАН. ЛОЗЯ" по картата на 

 75,10 лв. 
(седемдесет и пет 
лева и 10 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 



възстановената собственост за 
землището на гр.Първомай 

128 209/17-11-2015

 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. 

 1 101, 20 лв. 
(хиляда сто и един 
лева и 20 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

129 210/17-11-2015

 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. 

 1 687,90 лв. 
(хиляда шестстотин 
осемдесет и седем 
лева и 90 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

130 211/17-11-2015

 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. 

 522,10 лв. 
(петстотин 
двадесет и два лева 
и 10 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

 131  212/24-11-2015  Област Пловдивска,  Поземлен имот с площ от  1 221,00 лв.  Имотът се         



община Първомай, 
землището на с. Градина 
с ЕКАТТЕ 17484 
местност "Юрена" имот с 
№004131 по картата на 
възстановената 
собственост за землището 
на с. Градина 

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. 

(хиляда двеста 
двадесет и един 
лева и 00 ст.) 

управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

132 213/24-11-2015

 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. 

 692,20 лв. 
(шестстотин 
деветдесет и два 
лева и 20 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост 

133 214/24-11-2015

 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. 

 115,00 лв. (сто и 
петнадесет лева и 
00 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

134 215/01-12-2015

Област Пловдив, община 
Първомай, землището на 
гр. Първомай с ЕКАТТЕ 
59080, местността 
"Землище кв. Дебър", 
имот с №800298 по 
картата на възстановената 

 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 

 1 568,60 лв. 
(хиляда петстотин 
шестдесет и осем 
лева и 60 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 



собственост за землището 
на гр. Първомай. 

(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. 

общинската 
собственост. 

135 216/01-12-2015

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. 

 375,80 лв. (триста 
седемдесет и пет 
лева и 80 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

136 217/01-12-2015

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. 

647,80
лв.(шестстотин 
четиридесет и 
седем лева и 
осемдесет ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

137 218/08-12-2015

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 

 676,80 лв. 
(шестстотин 
седемдесет и шест 
лева и 80 ст.) 

 Имотъкт се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост 



картата на възстановената 
собственост за землището на 
град Първомай. 

138 219/08-12-2015

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. 

 525,90 лв. 
(петстотин 
двадесет и пет лева 
и 90 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

139 220/09-12-2015

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. 

 111,30 лв. (сто и 
единадесет лева и 
30 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

140 221/14-12-2015

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. 

 4 407,80 лв. 
(четири хиляди 
четиристотин и 
седем лева и 80 ст.)

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 



141 222/14-12-2015

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. 

 76,10 лв. 
(седемдесет и шест 
лева и 10 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

142 223/12-01-2016

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. 

 1 102,30 лв. 
(хиляда сто и два 
лева и 30 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

143 224/13-01-2016

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. 

 159,90 лв. (сто 
петдесет и девет 
лева и 90 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост 

144 225/21-01-2016

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на село 
Буково с ЕКАТТЕ 56335, 
имот №047017, 
местността "Чулфата" по 

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 

 12 033, 10 лв. 
(дванадесет хиляди 
тридесет и три лева 
и 10 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 



картата на възстановената 
собственост за землище с. 
Буково 

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. 

ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

145 226/21-01-2016

 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. 

 879,30 лв. 
(осемстотин 
седемдесет и девет 
лева и 30 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

146 227/21-01-2016

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. 

 886, 80 лв. 
(осемстотин 
осемдесет и шест 
лева и 80 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост 

147 228/21-01-2016

Област Пловдив, община 
Първомай, землището на 
гр. Първомай с ЕКАТТЕ 
59080, местност 
"Крушака Самахора", 
имот с №000493 по 

 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: 

 586,00 лв. 
(Петстотин 
осемдесет и шест 
лева и 00 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 



картата на възстановената 
собственост за землището 
на гр. Първомай. 

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. 

5 от Закона за 
общинската 
собственост 

148 229/04-02-2016

 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.

 1 963,40 лв. 
(хиляда 
деветстотин 
шестдесет и три 
лева и 40 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

149 230/04-02-2016

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.. 

34 047,60 лв. в т.ч.: 
за МС (училище) -
10 787,50 лв.; за 
МС (работилница) 
- 4 866,50 лв. и за 
земя - 18 393,60 лв.

 Имотът е 
предоставен 
безвъзмездно за 
управление на ОУ 
"Любен Каравелов" 
с. Бяла река с ЕИК 
000453552 на 
основание чл.12, 
ал.3 от Закона за 
общинската 
собственост и 
Решение 
№300/27.11.2009 
год. на Общински 
съвет гр. Първомай 
по протокол №36 

150 231/09-02-2016

Област Пловдив, община 
Първомай, землището на 
гр. Първомай с ЕКАТТЕ 
59080, местността 
"Вереница", имот с 
№398006 по картата на 
възстановената 

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 

 26,20 лв. (двадесет 
и шест лева и 20 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 



собственост за землището 
на гр. Първомай. 

номер 398006 (три, девет, осем, 
нула, нула, шест) в местността 
"ВЕРЕНИЦА" по картата на 
възстановената собственост за 
землището на град Първомай. 

общинската 
собственост. 

151 232/09-02-2016

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. 

 23 697, 40 лв. 
(двадесет и три 
хиляди шестстотин 
деветдесет и седем 
лева и 40 ст.) в т.ч.: 
земя - 6 988,80 лв. 
(шест хиляди 
деветстотин 
осемдесет и осем 
лв. и 80 ст.) и за 
сграда - 16 708,60 
лв. (шестнадесет 
хиляди 
седемстотин и осем 
лева и 60 лв.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

152 233/09-02-2016

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. 

 61,20 лв. 
(шестдесет и един 
лв. и 20 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

153 234/09-02-2016

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. 

 59,80 лв. (петдесет 
и девет лева и 80 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 



154 235/22-02-2016

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. 

 7 317,80 лв. (седем 
хиляди триста и 
седемнадесет лева 
и 80 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

155 236/22-02-2016

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. 

 29 187,10 лв. 
(двадесет и девет 
хиляди сто 
осемдесет и седем 
лева и 10 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

156 237/22-02-2016

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. 

 7 938,60 лв. (седем 
хиляди деветстотин 
тридесет и осем 
лева и 60 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

157 238/22-02-2016

Област Пловдив, община 
Първомай, землището на 
гр. Първомай с ЕКАТТЕ 
59080, местността 
"Дълбокодере мадж. б", 

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 

 124,40 лв. (сто 
двадесет и четири 
лева и 40 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 



имот с №399007 по 
картата на възстановената 
собственост за землището 
на гр. Първомай. 

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. 

основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

158 239/25-02-2016

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. 

 166,90 лв. (сто 
шестдесет и шест и 
90 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

159 240/25-02-2016

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. 

 419,30 лв. 
(четиристотин и 
деветнадет лева и 
30 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

160 241/25-02-2016

 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 

 190,00 лв. (сто и 
деветдесет лева и 
00 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 



картата на възстановената 
собственост за землището на 
град Първомай. 

161 242/08-04-2016

 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. 

 633,40 лв. 
(шестстотин 
тридесет и три лева 
и 40 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

162 243/08-04-2016

 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. 

 169,90 лв. (сто 
шестдесет и девет 
лева и 90 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

163 244/08-04-2016

 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. 

 468,50 лв. 
(четиристотин 
шестдесет и осем 
лева и 50 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

164 245/11-04-2016

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землище гр. Първомай с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 

 Поземлен имот с площ от 
10,924 дка. ( десет декара, 
деветстотин двадесет и четири 
квадратни метра) с начин на 

 78,70 лв. 
(седемдесет и осем 
лева и 70 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 



"Коздере котор. ямач”, 
имот с №407012 по 
картата на възстановената 
собственост за землището 
на гр. Първомай. 

трайно ползване: 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. 

000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

165 246/11-04-2016

 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 

 54,00 лв. (петдесет 
и четири лева и 00 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

166 247/25-04-2016

 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. 

 465,60 лв. 
(четиристотин 
шестдесет и пет и 
60 лв.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

167 248/25-04-2016

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 

 176,10 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 



землището на гр. Първомай, 
област Пловдив. 

168 249/25-04-2016

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. 

1270,50 лв. (хиляда 
двеста и 
седемдесет лева и 
50 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

169 250/25-04-2016

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. 

 1 809,90 лв. 
(хиляда осемстотин 
и девет лева и 90 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

170 251/05-05-2016

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. 

 85,40 лв. 
(осемдесет и пет 
лева и 40 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 



171 252/05-05-2016

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. 

 77,60 лв. 
(седемдесет и 
седем лева и 60 ст.)

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

172 253/05-05-2016

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. 

 112,80 лв. (сто и 
дванадесет лева и 
80 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

173 254/12-05-2016

 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), 

 72 267,90 лв. 
(седемдесет и две 
хиляди двеста 
шестдесет и седем 
лева и 90 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 



построена 1987 год.. 

174 255/26-05-2016

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. 

1781,30 лв. (хиляда 
седемстотин 
осемдесет и един 
лева и 30 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

175 256/26-05-2016

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. 

 4 841,40 лв. 
(четири хиляди 
осемстотин 
четиридесет и един 
лева и 40 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

176 257/02-06-2016

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. 

 2 266,70 лв. (две 
хиляди двеста 
шестдесет и шест 
лева и 70 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 



177 258/02-06-2016

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. 

 995,00 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

178 259/03-06-2016

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. 

 49,10 лв. 
(четиридесет и 
девет лева и 10 ст.)

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

179 260/03-06-2016

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. 

 607,40 лв. 
(шестстотин и 
седем лева и 40 ст.)

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

180 261/06-06-2016
Област Пловдив, община 

Първомай, землището на 
гр. Първомай с ЕКАТТЕ 

 Поземлен имот с площ от 
12,171 дка. (дванадесет декара, 
сто седемдесет и един 

 608,60 лв. 
(шестстотин и осем 
лева и 60 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 



59080, местността 
"Землище кв. Дебър", 
имот №801398 по картата 
на възстановената 
собственост за землището 
на гр. Първомай. 

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. 

Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

181 262/10-06-2016

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. 

36,10 лв. (тридесет 
и шест лева и 10 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

182 263/10-06-2016

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. 

 430,80 лв. 
(четиристотин и 
тридесет лева и 80 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

183 264/09-06-2016

Област Пловдив, община 
Първомай, землището на 
гр. Първомай с ЕКАТТЕ 
59080, местността 
"Землище кв. Дебър", 
имот №800979 по картата 
на възстановената 
собственост за землището 
на гр. Първомай. 

 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 условия: Девета, 
съставляващ имот с номер 
800979 (осем, нула, нула, девет; 
седем; девет) в местността 

 217, 80 лв. (двеста 
и седемнадесет 
лева и 80 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 



"ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР" по 
картата на възстановената 
собственост за землището на гр. 
Първомай, област Пловдив. 

184 265/10-06-2016

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. 

 415,60 лв. 
(четиристотин и 
петнадесет лева и 
60 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

185 266/06-07-2016

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. 

 2 892,80 лв. (две 
хиляди осемстотин 
деветдесет и два 
лева и 80 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

186 267/06-07-2016

 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 

 309,10 лв. (триста 
и девет и 10 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 



землището на гр. Първомай, 
област Пловдив. 

187 268/06-07-2016

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. 

 658,50 лв. 
(шестстотин 
петдесет и осем 
лева и 50 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

188 269/07-07-2016

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. 

 145,70 лв. (сто 
четиридесет и пет 
лева и 70 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

189 270/14-07-2016

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. 

 692,50 лв. 
(шестстотин 
деветдесет и два 
лева и 50 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 



190 271/14-07-2016

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. 

 999,10 лв. 
(деветстотин 
деветдесет и девет 
лева и 10 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

191 272/14-07-2016

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. 

 54,60 лв. (петдесет 
и четири лева и 60 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

192 273/15-07-2016

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 

 6,20 лв. (шест лева 
и двадесет 
стотинки) 

 Петя Йорданова 
Пашалиева - главен 
специалист 
"Общинска 
собственост" 

193 274/18-07-2016

Област Пловдив, община 
Първомай, землището на 
гр. Първомай с ЕКАТТЕ 
59080, местността 

 Поземлен имот с площ от 
11,263 дка. (единадесет декара, 
двеста шестдесет и три 
квадратни метра) с начин на 

 373,40 лв. (триста 
седемдесет и три 
лева и 40 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 



"Землище кв. Дебър", 
имот №801546 по картата 
на възстановената 
собственост за землището 
на гр. Първомай. 

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. 

000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

194 275/18-07-2016

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. 

 110,30 лв. (сто и 
десет лева и 30 ст.)

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост 

195 276/18-07-2016

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. 

1081,20 лв. (хиляда 
осемдесет и един 
лева и 20 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост 

196 277/15-08-2016

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 

 289,80 лв.(двеста 
осемдесет и девет 
лева и 80 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 



местността "ДОЛЕН 
ЮРУНЛУК" по картата на 
възстановената собственост за 
землището на гр. Първомай, 
област Пловдив, идентичен с 
имот 000065 в землището на 
Любеново. 

197 278/15-08-2016

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. 

 1 670,50 лв. 
(Хиляда 
шестстотин и 
седемдесет лева и 
50 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

198 279/15-08-2016

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. 

 318,10 лв. (триста 
и осемнадесет лева 
и 10 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

199 280/15-08-2016

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 

 391,00 лв. (триста 
деветдесет и един 
лева) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 



местността "БАЛЪКА" по 
картата на възстановената 
собственост за землището на гр. 
Първомай, област Пловдив, 
идентичен с имот 000099 в 
землището на Любеново. 

200 281/22-08-2016

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. 

 591,50 лв. 
(петстотин 
деветдесет и един 
лева и 50 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

201 282/22-08-2016

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. 

 338,70 лв. (триста 
тридесет и осем 
лева и 70 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

202 283/23-08-2016

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 

 162,00 лв. (сто 
шестдесет и два 
лева и 00 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 



собственост за землището на гр. 
Първомай, област Пловдив, 
идентичен с имот 000295 в 
землището на Любеново. 

203 284/23-08-2016

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. 

 162,00 лв. (сто 
шестдесет и два 
лева и 00 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

204 285/08-09-2016

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. 

 162,00 лв. (сто 
шестдесет и два 
лева и 00 лв.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

205 286/08-09-2016

 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. 

 120,00 лв. (сто и 
двадесет лева) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост 

 206  287/08-09-2016  Област Пловдив, община  Поземлен имот с площ от  162,00 лв. (сто  Имотът се         



Първомай, землището на 
гр. Първомай с ЕКАТТЕ 
59080, местността 
"Адите", имот №900299 
по картата на 
възстановената 
собственост за землището 
на гр. Първомай. 

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. 

шестдесет и два 
лева и 00 лв.) 

управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

207 288/09-09-2016

 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. 

 162,00 лева (сто 
шестдесет и два 
лева) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

208 289/26-09-2016

Област Пловдив, община 
Първомай, землището на 
гр. Първомай с ЕКАТТЕ 
59080, местността 
"Адите", имот №900310 
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 
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. 

 81,00 лв. 
(осемдесет и един 
лева и 00 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

209 290/26-09-2016

Област Пловдив, община 
Първомай, землището на 
гр. Първомай с ЕКАТТЕ 
59080, местността 
"Адите", имот №900318 
по картата на 
възстановената 

 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, 

 1 880,70 лв. 
(хиляда осемстотин 
и осемдесет лева и 
70 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 



собственост за землището 
на гр. Първомай. 

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. 

общинската 
собственост. 

210 291/26-09-2016

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. 

 81,00 лв. 
(осемдесет и един 
лева и 00 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

211 292/26-09-2016

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. 

 81,00 лв. 
(осемдесет и един 
лева и 00 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

212 293/30-09-2016

 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 

1 284 735, 80
лв.(един милион 
двеста осемдесет и 
четири хиляди 
седемстотин 
тридесет и пет лв. и 
80 ст.) в т.ч.: за 
земя – 529 487, 00 
лв. и за сгради – 
755 248,80 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

Акт за поправка:
3/2016-12-02
Нови актове: 
3/2016-12-02



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” 

213 294/30-09-2016

 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. 

 25 114,10 лв. 
(двадесет и пет 
хиляди сто и 
четиринадесет лева 
и 10 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

214 295/03-10-2016

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. 

 162,00 лв. (сто 
шестдесет и два 
лева и 00 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 



215 296/03-10-2016

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. 

 162,00 лв. (сто 
шестдесет и два 
лева и 00 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

216 297/03-10-2016

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. 

 162,00 лв. (сто 
шестдесет и два 
лева и 00 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

217 298/25-10-2016

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. 

 162,00 лв. (сто 
шестдесет и два 
лева и 00 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

218 299/01-11-2016

Област Пловдив, община 
Първомай, землището на 
гр. Първомай с ЕКАТТЕ 
59080, местността 

 Поземлен имот с площ от 
10,000 дка (десет декара) с 
начин на трайно ползване: 
ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на 

 162,00 лв. (сто 
шестдесет и два 
лева и 00 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 



"Адите", имот №900325 
по картата на 
възстановената 
собственост за землището 
на гр. Първомай. 

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. 

000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

219 300/01-11-2016

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. 

 162,00 лв. (сто 
шестдесет и два 
лева и 00 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

220 301/10-11-2016

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.. 

 8 371,00 лв. (осем 
хиляди триста 
седемдесет и един 
лева и 00 ст.) В т.ч.: 
земя - 4 150 лв. 
(четири хиляди сто 
и петдесет лева и 
00 ст.) и за сграда –
4 221,00 лв. (четири 
хиляди двеста 
двадесет и един 
лева и 00 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

221 302/22-11-2016
Област Пловдив, община 

Първомай, землището на 
 Поземлен имот с площ от 
10,000 дка (десет декара) с 

 162,00 лв. (сто 
шестдесет и два 

 Имотът се 
управлява от кмета 



гр. Първомай с ЕКАТТЕ 
59080, местността 
"Адите", имот №900327 
по картата на 
възстановената 
собственост за землището 
на гр. Първомай. 

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. 

лева и 00 ст.) на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

222 303/22-11-2016

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. 

 162,00 лв. (сто 
шестдесет и два 
лева и 00 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

223 304/01-12-2016

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. 

 124 474,60 лв. (сто 
двадесет и четири 
хиляди 
четиристотин 
седемдесет и 
четири лева) в т. ч.: 
за земя - 27 820,00 
лв. и за сграда - 96 
654,60 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

224 305/01-12-2016
Област Пловдив, община 

Първомай, землището на 
Поземлен имот с площ от 8,000 

дка (осем декара) с начин на 
 440,00 лв. 
(четиристотин и 

 Имотът се 
управлява от кмета 



гр. Първомай с ЕКАТТЕ 
59080, местността 
"Среден юрунлук", имот 
№900128 по картата на 
възстановената 
собственост за землището 
на гр. Първомай. 

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. 

четиридесет лева и 
00 ст.) 

на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

225 306/12-12-2016

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. 

 3 011,90 лв. (три 
хиляди единадесет 
лева и 90 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

226 307/12-12-2016

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. 

 524,30 лв. 
(петстотин 
двадесет и четири 
лева и 30 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

227 308/12-12-2016

Област Пловдив, община 
Първомай, землището на 
гр. Първомай с ЕКАТТЕ 
59080, местността "Гидик 
чаир", имот №949001 по 

Поземлен имот с площ от 6,658 
дка (шест декара шестстотин 
петдесет и осем квадратни 
метра) с начин на трайно 
ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, 

 416,10 лв. 
(четиристотин и 
шестнадесет лева и 
10 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 



картата на възстановената 
собственост за землището 
на гр. Първомай. 

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. 

основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

228 309/13-12-2016

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. 

 601,40 лв. 
(шестстотин и един 
лева и 40 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

229 310/19-12-2016

 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. 

 1803, 70 лв. 
(хиляда осемстотин 
и три лева и 70 ст.)

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

230 311/19-12-2016

 Област Смолян, община 
Смолян, с. Стойките, 
Поземлен имот с 
идентификатор 
69345.10.738 по 
кадастралната карта и 
кадастралните регистри 
на с. Стойките, одобрени 

 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 

10 496,30 лв.(десет 
хиляди 
четиристотин 
деветдесет и шест 
лева и 30 ст.) в т.ч.: 
за земя -6 767,60 
лв.; за сграда 1- 1 
736, 50 лв. и за 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 



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"

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” 

сграда 2- 1 992,20 
лв. 

собственост 

231 312/19-12-2016

 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. 

 3 046,50 лв. (три 
хиляди 
четиридесет и шест 
лева и 50 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

232 313/13-01-2017

 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. 

 798,20 лв. 
(седемстотин 
деветдесет и осем 
лева и 20 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 



Крушево, обл. Пловдив. 

233 314/26-01-2017

 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. 

 140,40 лв. (сто и 
четиридесет лева и 
40 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

234 315/26-01-2017

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. 

 254,80 лв. ( двеста 
петдесет и четири 
лева и 80 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

235 316/27-01-2017

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. 

 572,50 лв. 
(петстотин 
седемдесет и два 
лева и 50 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

236 317/27-01-2017 Област Пловдив, община  Поземлен имот с площ от  880,00  Имотът се         



Първомай, землището на 
с. Крушево, местността 
"Съите/Д.Г.Кошуолу", 
имот с №005052 по 
картата на възстановената 
собственостза землището 
на с. Крушево 

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. 

лв.(осемстотин и 
осемдесет лева и 
00)

управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

237 318/08-02-2017

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. 

 211,90 лв. (двеста 
и единадесет лева и 
90 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

238 319/08-02-2017

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. 

 1 595,70 лв. 
(хиляда петстотин 
деветдесет и пет 
лева и 70 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

239 320/09-02-2017

Област Пловдив, община 
Първомай, землището на 
село Крушево с ЕКАТТЕ 
40155, местността 
"Герена", имот с 
№007063 по картата на 

 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 

 1 501,70 лв. 
(хиляда петстотин 
и един лева и 70 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 



възстановената 
собственост за землището 
на с. Крушево. 

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. 

ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

240 321/09-02-2017

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. 

 1 555,60 лв. 
(хиляда петстотин 
петдесет и пет лева 
и 60 лв.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

241 322/17-02-2017

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. 

 109,90 лв. (сто и 
девет лева и 90 ст.)

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

242 323/17-02-2017

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 

 29 996, 70 лв. в 
т.ч.: за земя – 29 
936,30 лв. (двадесет 
и девет хиляди 
деветстотин 
деветдесет и шест 
лева и 30 ст.) и за 
сграда - 60,40 лв. 
(шестдесет лева и 
40 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 



построената в него едноетажна 
масивна сграда каптаж със ЗП 
4,00 кв.м. (четири квадратни 
метра), построена 1986 година. 

243 324/20-02-2017

 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. 

9 502, 70 лв. (девет 
хиляди петстотин и 
два лева и 70 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

244 325/23-02-2017

 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. 

 3 825,40 лв. (три 
хиляди осемстотин 
двадесет и пет лева 
и 40 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

245 326/23-02-2017

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. 

 1 413,10 лв. 
(хиляда 
четиристотин и 
тринадесет лева и 
10 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

246 327/23-02-2017

Област Пловдив, община 
Първомай, землището на 
с. Крушево ЕКАТТЕ 
40155, местността "Други 

Поземлен имот с площ от 4,088 
дка. (четири декара осемдесет и 
осем квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

 183,30 лв. (сто 
осемдесет и три 
лева и 30 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 



местности" , имот с 
№008003 по картата на 
възстановената 
собственост за землището 
на с. Крушево. 

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.

000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

247 328/02-03-2017

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.

 1046,50 лв. 
(Хиляда 
четиридесет и шест 
лева и 50 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

248 329/06-03-2017

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.

 245,90 лв. (двеста 
четиридесет и пет 
лева и 90 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

249 330/06-03-2017

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 

 953,80 лв. 
(деветстотин 
петдесет и три лева 
и 80 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 



землището на село Крушево, 
област Пловдив. 

250 331/09-03-2017

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.

 283,90 лв. (двеста 
осемдесет и три 
лева и 90 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

251 332/09-03-2017

 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.

 489,20 лв. 
(четиристотин 
осемдесет и девет 
лева и 20 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

252 333/10-04-2017

 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 – 

 218 822,40 лв. 
(двеста и 
осемнадесет 
хиляди осемстотин 
двадесет и два лева 
и 40 ст.) в т.ч. : 
земя -39 728,00 лв.; 
Сграда ДГ - 155 
169,40 лв., 
предверие – 8 
821,00 лв.; 
физк.салон -12 
028,60 лв. и склад –
3 075,40 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 



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.; 

253 334/11-04-2017

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.

 918,60 лв. 
(деветстотин и 
осемнадесет лева и 
60 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

254 335/11-04-2017

 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.

 796,70 лв. 
(седемстотин 
деветдесет и шест 
лева и 70 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

255 336/11-04-2017

Област Пловдив, община 
Първомай, землището на 
с. Крушево ЕКАТТЕ 
40155, местността "Други 
местности", имот с 
№008127 по картата на 
възстановената 
собственост за землището 

 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, 

 2 344,40 лв. (две 
хиляди триста 
четиридесет и 
четири лева и 40 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 



на с. Крушево. 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.

собственост. 

256 337/12-04-2017

 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.. 

 254 835, 40 лв. 
(двеста петдесет и 
четири хиляди 
осемстотин 
тридесет и пет лева 
и 40 ст.) в т.ч. : 
земя -54 599,70 лв.; 
Сграда ДГ - първия 
етаж 113 962,20 лв. 
и втория етаж 86 
273,50 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

257 338/20-04-2017

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.

 590,20 лв. 
(петстотин и 
деветдесет лева 20 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

258 339/20-04-2017

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 

 1 545,90 лв. 
(хиляда петстотин 
четиридесет и пет 
лева 90 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 



008129 (нула; нула; осем; едно; 
две; девет) в местността 
"ДРУГИ МЕСТНОСТИ" по 
картата на възстановената 
собственост за землището на 
село Крушево, област Пловдив.

259 340/20-04-2017

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.

 324,80 лв. (триста 
двадесет и четири 
лева и 80 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

260 341/02-05-2017

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. 

 5 062,00 лв ( пет 
хиляди шестдесет и 
два лева и 00 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

261 342/02-05-2017

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.

 2 209,10 лв. ( две 
хиляди двеста и 
девет лева и 10 ст.)

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 



262 343/03-05-2017

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. 

 1 213,80 лв. 
(хиляда двеста и 
тринадесет лева и 
80 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

263 344/04-05-2017

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. 

 551,10 лв. 
(петстотин 
петдесет и един 
лева и 10 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл. 12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

264 345/04-05-2017

 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. 

 42 807,40 лв. 
(четиридесет и две 
хиляди осемстотин 
и седем лева и 40 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

265 346/09-05-2017

Област Пловдив, община 
Първомай, землището на 
с. Татарево с ЕКАТТЕ 
72093, местността 
"Чуката", имот с 
№062019 по картата на 
възстановената 

 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 

 2 505,30 лв. (две 
хиляди петстотин и 
пет лева и 30 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 



собственост за землището 
на с. Татарево. 

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. 

общинската 
собственост. 

266 347/09-05-2017

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. 

 1 304,40 лв. 
(хиляда триста и 
четири лева и 40 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

267 348/09-06-2017

 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. 

 1 151,80 лв. 
(хиляда сто 
петдесет и един 
лева и 80 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, ал. 
5 от Закона за 
общинската 
собственост 

268 349/09-06-2017

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на гр. 
Първомай с ЕКАТТЕ 
59080, местността „Адата 
Марица”, имот с 
№000158 по Картата на 
възстановената 
собственост за землището 

 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 

 122 821,20 лв.(сто 
двадесет и два лева 
осемстотин 
двадесет и един 
лева и 20 ст..) в 
т.ч.: за земя – 114 
345,60 лв., сграда 1 
- 7 954,10 лв. и 
сграда 2 – 521,50 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 



на гр. Първомай. „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.. 

лв. 

269 350/22-06-2017

 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. 

34 979,00
лв.(тридесет и 
четири хиляди 
деветстотин 
седемдесет и девет 
лева и 00 ст.) в т.ч.: 
за земя – 29 439,00 
лв., сграда - 4 
558,20 лв. и навес –
981,80 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

270 351/22-06-2017

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 

32,70 лв. (тридесет 
и два лева и 70 ст.)

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 



възстановената собственост за 
землището на село Искра, 
област Пловдив 

271 352/10-07-2017

 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. 

56 122,80
лв.(петдесет и шест 
хиляди сто 
двадесет и два лева 
и 80 ст.) в т.ч.: за 
земя – 46 998,90 
лв., сграда - 8 
765,70 лв. и 
тоалетна – 358,20 
лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

272 353/15-08-2017

 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. 

 1 598,30 лв. 
(хиляда петстотин 
деветдесет и осем 
лева и 30 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

273 354/28-08-2017

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на село 
Брягово с ЕКАТТЕ 06745, 
местност "Гюрлека", имот 
№139007 по картата на 
възстановената 
собственост за землището 

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 

 122,80 лв. (сто 
двадесет и два лева 
и 80 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 



на с. Брягово. (едно; три; девет; нула; нула; 
седем) в местността 
"ГЮРЛЕКА" по картата на 
възстановената собственост за 
землището на с. Брягово. 

собственост. 

274 355/28-08-2017

 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. 

 1 279,20 лв. 
(хиляда двеста 
седемдесет и девет 
лева и 20 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

275 356/11-09-2017

 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. 

 340,70 лв. (триста 
ичетиридесет лева 
и 70 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

276 357/11-09-2017

 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. 

 204,50 лв. (двеста 
и четири лева и 50 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

277 358/11-09-2017
 аст Пловдивска, община 
Първомай, землището на 
село Брягово с ЕКАТТЕ 

 Поземлен имот с площ от 
18,627 дка. (осемнадесет 
декара, шестстотин двадесет и 

 838,20 лв. 
(осемстотин 
тридесет и осем 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 



06745, местност "Малкия 
кър", имот №047001 по 
картата на възстановената 
собственост за землището 
на с. Брягово. 

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. 

лева и 20 ст.) Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

278 359/12-09-2017

 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. 

 751,10 лв. 
(седемстотин 
петдесет и един 
лева и 10 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

279 360/12-09-2017

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. 

 107,80 лв. (сто и 
седем лева и 80 ст.)

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

280 361/14-09-2017

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 

 40,10 лв. 
(четиридесет лева и 
10 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 



землището на с. Брягово. 

281 362/14-09-2017

 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. 

 5 953,60 лв. (пет 
хиляди деветстотин 
петдесет и три лева 
и 60 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 


