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ДО 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  

НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

 

 

 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

 

от Хамди Мустафа – Заместник кмет на Община Първомай 

 

 Относно: Съгласие за извършване на процедура по изменение на Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на неурбанизирана територия в землището на с.Езерово, 

общ.Първомай, одобрени със Заповед № РД-18-753/22.10.2019 г. на ИД на АГКК. 

 

 

ДАМИ и ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В Общинска администрация е постъпило заявление вх.№ 53-00-278/22.03.2022г. от 

Управителния съвет на Ловно-рибарско дружество „Марица” гр.Първомай, с което се заявява, 

че желаят да им бъде обособен самостоятелен имот с площ 2 /два/ декара от поземлен имот 

27139.990.658, находящ се в землището на с.Езерово, общ.Първомай, който след извършване 

на необходимите процедури, да закупят. 

Община Първомай е собственик на поземлен имот с идентификатор 27139.990.658, област 

Пловдив, община Първомай, с. Езерово, вид собств. общинска публична, вид територия 

земеделска, категория 10, НТП пасище, площ 93337 кв.м., стар № 000658, Заповед за 

одобрение на КККР № РД-18-753/22.10.2019 г. на Изп. директор на АГКК. За имота е 

съставен Акт за ПОС № 571/20.07.2021г., вписан в Службата по вписванията Първомай под № 

149, том 4 от 21.07.2021г., дв.вх.№ 1138. 

Ловно-рибарско дружество „Марица” гр. Първомай желаят да изградят ловно-стопански 

съоръжения – хранилки, солища, калища, в югозападната част на общинския имот, като за 

целта им е необходима площ от 2 /два/ декара. Местоположението за изграждането на тези 

съоръжения е съобразено с правилното подхранване – важен фактор за намаляване на зимните 

загуби и успешното възпроизводство на дивеча през пролетта и лятото. Подхранването на 

дивеча е и едно от основните ловностопански мероприятия, произтичащо от Закона за лова и 

Правилника за неговото приложение. 

Предвид на това е необходимо изготвяне на проект за делба на поземлен имот - публична 

общинска собственост, с идентификатор 27139.990.658 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Езерово, общ.Първомай, след извършване на геодезическо 

заснемане. 

 

Във връзка с гореизложеното, Ви предлагам следното  
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РЕШЕНИЕ: 

 

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

администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.51, ал.3 

от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-

5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и 

кадастралните регистри, Общинския съвет на община Първомай,   

 

 1. Дава съгласие за извършване на процедура по изменение на Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на землище с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрени 

със Заповед № РД-18-753/22.10.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, чрез делба на 

поземлен имот с идентификатор 27139.990.658 - публична общинска собственост, с начин на 

трайно ползване – пасище, съгласно предложения проект за делба, като са образуват два нови 

имота, а именно: 

1.1. Поземлен имот с проектен идентификатор № 27139.990.716, с проектна площ 2,000 

дка, НТП – пасище; 

1.2. Поземлен имот с проектен идентификатор № 27139.990.717, с проектна площ 91,337 

дка, НТП – пасище. 

 

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

изпълнение на решението. 

 

 

Мотиви: Подкрепа дейността на Ловно-рибарско дружество „Марица” гр.Първомай при 

осъществяване на основните ловностопански мероприятия, произтичащи от Закона за лова и 

Правилника за неговото приложение. 

 

Приложение: Скица – проект за разделяне на поземлен имот № 27139.990.658 за землище 

с.Езерово, общ.Първомай; Акт за ПОС на имота, заявление вх.№ 53-00-278/22.03.2022г..  

 

 

 

 

 

Вносител: 

ХАМДИ МУСТАФА 

Заместник кмет на Община Първомай  

 

 

 

 


