
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Регистъра включва всички договори  за разпоредителни сделки, сключени след влизането в сила на ЗИД на ЗОС /ДВ бр.54/2008г./ за/ 2010г./

№ Описание на имота
№ на Акт за 

ЧОС

Вид на 
разпоредител
ната сделка и 

начин на 
разпореждане

Пазарна 
оценка

без ДДС

Данъчна 
оценка

Цена 
определена 

от
Общински 

съвет

Крайна 
цена на 

сделката
без ДДС

Процедура
Насрещна страна по 

сделката/договор

1. Реално определени части от 
ПИ №2326 с площ от 110 кв.м. 
от север и 35 кв.м. от юг, 
придаваща се към ПИ №2675 и 

 в попадащ в УПИ V- спорт
кв.149 по рег. план на 
гр.Първомай

-

Ликвидиране 
на 

съсобственост
по чл.36, ал.1, 

т.3 от ЗОС
Решение № 

19 от 
20.12.2007 г.

Протокол № 3

3335 лв. 592,30лв. 3335 лв. 3335 лв.
Заповед № 
РД-15-44/
25.01.2008г.

Договор № 84/24.03.2008г.
Иван Василев Николов

Милко Дойчинов Милев
Константин Ванков Тодоров

2. МПС „Опел” модел „Вектра” с 
рег. номер PB 8780 СН, рама 

, № WOLOZCF6951071416
Zдвигател № 22YH11422963 

-

Продажба 
чрез търг по 
чл.35, ал.1 от 

ЗОС
Решение № 

33 от 
31.01.2008г.

Протокол №4

6000 лв. - 6000 лв. 6000 лв.
Заповед № 
РД-15-237/
04.04.2008г.

Договор № 117/11.04.2008г.
Ивелин Георгиев Бакъров

3. Метален навес с площ от 720 
кв.м.  находящ с в бивш 
„Керамичен цех” с.Искра, 
общ.Първомай -

Продажба 
чрез търг по 
чл.35, ал.1 от 

ЗОС
Решение № 

18 т 
20.12.2007г.

10424лв. - 10424лв. 15 401лв.
Заповед № 
РД-15-98/
22.02.2008г.

Договор № 220/06.06.2008г.
„ББП” ООД



Протокол №3

4. УПИ ІІІ – обсл. дейности и 
търговия с площ от 150 кв.м. се 

 с площ заменя с ПИ пл.№ 2692
от 150 кв.м., попадащ в УПИ І 
– ОБНС, администрация в 
кв.89 по рег. план на 
гр.Първомай 

146/04.04.2008г.

Замяна по 
чл.40, ал.3 от 
ЗОС Решение

№ 78 от 
23.04.2008г./ 
Протокол.№8

23 955 лв.

21 510 лв.

1303,50 лв.

1160,10 лв.

23 955 лв.

21 510 лв.
2445 лв.

Заповед № 
РД-15-398/
10.06.2008г.

Договор №281/07.08.2008г.
Петя Запрянова Запрянова

5 УПИ ХІV-45 с площ от 970 
кв.м. предназначен за 
жилищно строителство в кв.2 
по рег. план на с.Виница, 
общ.Първомай

141/30.01.2008г.

Продажба по 
чл.35, ал.5 от 

ЗОС
Решение № 

61 от 
31.03.2008г.

Протокол №7

6014лв. 1474,40лв. 6014лв. 6014лв.
Заповед № 
РД-15-268/
21.04.2008г.

Договор № 294/20.08.2008г.
Иван Русев Георгиев

6. УПИ І – дет.градина, с площ от 
16050 кв.м в едно със сгради 
със ЗП-671 кв.м., в кв.17 по 
рег.план на с.Татарево, 
общ.Първомай

124/27.07.2007г.

Продажба
чрез конкурс 
по чл.35, ал.1 

от ЗОС 
Решение № 

35 от 
31.01.2008г.

Протокол №4

80 000лв. 27127лв. 80 000лв
80251,50 

лв

1. Заповед 
№ РД-15-
2. Заповед№ 

РД-15-
3. Заповед 
№ РД-15-

372
/06.06.2008г.

Договор № 297/21.08.2008г.
„Агро ерг” ООД

7. УПИ III–общински, 
обслужващи дейности с площ 
от 450 кв.м. в кв.17 по рег.план 
на с.Виница, общ.Първомай 

103/15.03.2007г.

Продажба 
чрез търг по 
чл.35, ал.1 от 
ЗОС Решение

№ 541 от 
11.07.2007 г.

Протокол 
№53

3240 лв. 626,40 лв. 3240 лв. 4040 лв.

3. Заповед 
№ РД-15-

420/
24.06.2008г.

Договор № 307/02.09.2008г.
Борис Янев Янев

8. УПИ IV – 2326, общински с 
площ от 880 кв.м., в кв.149 по 
рег.план на гр.Първомай

573/23.09.2003г.

Продажба 
чрез търг по 
чл.35, ал.1 от 

ЗОС
Решение № 

87 от 

21824 лв. 3367,80 лв. 21824 лв. 22 824 лв.

1.Заповед № 
РД-15-418/
23.06.2008г.
2. Заповед 

№
РД-15-466/
11.07.2008г.

Договор № 308802.09.2008г.
„МСМ-БИЛДИНГ” ЕООД



29.05.2008 г.
Протокол №9

3. Заповед 
№ РД-15-

486/
17.07.2008г.

9. УПИ  VІІІ - държ. с площ от 
500 кв.м., в кв.5 по рег. план на 
с.Воден, общ.Първомай

98/22.02.2007г.

Продажба 
чрез търг по 
чл.35, ал.1 от 

ЗОС
Решение № 

512  от 
27.04.2007 г.

Протокол 
№50

5000 лв. 712 лв. 5000 лв. 5200 лв.

1.Заповед №
РД-15-418/
23.06.2008г.
2. Заповед 

№ 
РД-15-466/
11.07.2008г.
3. Заповед 
№ РД-15-

487/
17.07.2008г.

Дог № 376/13.10.1008г.
Юзджан Идриз Хрюстем

10. Реално определена част с площ 
от 95 кв.м., вкл. в УПИ VIII-
554  в кв.33А по рег. план на 
гр.Първомай

-

Продажба по 
чл.35, ал.4 от 

, ЗОС чл.47, 
ал.1 т.4 от 
НРПУРОИ 

във вр. с 
чл.15, ал.5 от 

ЗУТ

2479,50лв. 408,50 лв. 2479,50 лв. 2479,50 лв.
Заповед  № 
РД-15-635/
12.09.2008г.

Дог № 379/15.10.2008г.
Добромир Спасов Спасов

11. Реално определена част с площ 
от 8 кв.м., вкл. в УПИ I-1047  в 
кв.77 по рег. план на
гр.Първомай

-

Продажба по 
чл.35, ал.4 от 

о ЗОС и п
чл.47, ал.1 т.4 
от НРПУРОИ

322,40 лв. 46,40 лв. 322,40 лв. 322,40 лв.
Заповед  № 
РД-15-641/
15.09.2008г.

Договор № 413/05.11.2008г.
СД”СПЕКТЪР-НЗ 

-ЙОРДАНОВ И С ИЕ”

12. Право на строеж за търговски 
обект с площо от 96 кв.м. 
върху УПИ VІ – общ., услуги и 

.възст  в кв.14 по рег. план на 
с.Искра
общ.Първомай

533/08.07.2003г.

Учредяване 
право на 

строеж чрез 
търг по чл.37, 
ал.1 от ЗОС
Решение № 

77 от 
23.04.2008г.

Протокол  №8 

931,20 лв. 128,20 лв. 931,20 лв. 981 лв.
Заповед  № 
РД-15-453/
03.07.2008г.

Договор № 412/05.112008г.
1.Христина Георгиева 

Гайдажиева
2.Стефан Димитров 

Гайдажиев

13. УПИ XIII – държ. с площ от 336/2008 г. Продажба 9 408 лв. 9 408 лв. 9 708 лв. Заповед  № Договор №429/12.11.2008г.



490 кв.м. предназначен за 
жил.строителство в кв.160 по 
рег. план на гр.Първомай

чрез търг по 
чл.35, ал.1 от 
ЗОС
Решение 
№121 от 
29.08.2008 г.
Протокол  №

2107 лв. РД-15-782/
28.10.2008г.

Асен Стефанов Бойков

14. Право на строеж за трафопост 
с площ от 20 кв.м. върху УПИ 
І – ТП в кв.31 по рег. план на 
с.Крушево, общ.Първомай

143/04.03.2008г.

Учредяване 
право на 

строеж по 
чл.37, ал.4, 
т.4 от ЗОС 
Решение № 

60 от 
31.03.2008 г.

Протокол  №7

422 лв. 319,20 лв. 422 лв. 422 лв.
Заповед  № 
РД-15-320/
17.05.2008г.

Договор № 441/21.11.2008г.
„ЕВН БЪЛГАРИЯ 

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” 
АД

15. Земеделска земя № 011032 с 
площо от 1,647 дка., НТП –
нива, категория  ІV, 
местността „Терлика” землище 
с.Виница, общ.Първомай 

728/09.11.2004г.

Продажба 
чрез търг по 
чл.35, ал.1 от 

ЗОС
Решение № 

76 от 
23.04.2008 г.

Протокол  №8

814,50 лв. 148,70 лв. 814,50 лв. 820 лв.
Заповед  № 
РД-15-663/
19.09.2008г.

Договор  №470/08.12.2008г.
Димитър Георгиев Динков

16. УПИ VII – общински с площ 
от 530 кв.м. в кв.1 по рег. план 
на с.Крушево, общ.Първомай

194/09.02.2000г.

Продажба 
чрез търг по 
чл.35, ал.1 от 

ЗОС
Решение № 

108 от 
18.07.2008 г.

Протокол
№12

2 915 лв. 805,60 лв. 2 915 лв. 2 922 лв.
Заповед  № 
РД-15-786 /

30.10.2008г.

Договор №475/09.12.2008г. 
Мария Минчева Матева

Решение № 

17. УПИ XXIV – произв. дейност 
с площ от 478 кв.м. в кв.37 по 
рег.план на с.Езерово,
общ.Първомай

16/03.02.2006г.

Продажба 
чрез търг по 
чл.35, ал.1 от 

ЗОС

107 от 

3226,67лв. 653,90 лв. 3 226,67лв. 3 237 лв.
Заповед  № 

РД-15-780 /
27.10.2008г.

Договор №479/11.12.2008г. 
Дичо Христов Михайлов



18.07.2008 г.
Протокол

№12

18. Земеделска земя № 008004 с 
площ от 7,385 дка., НТП -

 канива, IV тегория, местността 
„Юрта под селото”, землището 
на с.Градина, общ.Първомай 149/21.04.2008г.

Продажба 
чрез търг по 
чл.35, ал.1 от 
ЗОС Решение 

№ 109 от 
18.07.2008 г.

Протокол
№12

6200 лв. 1095,60 лв. 6200 лв. 6200 лв.

1. Заповед 
№ РД-15-

2. Заповед 

РД
№

-15
3. Заповед
№ РД-15-
883 /
25.11.2008г.

Договор № 51/10.03.2009г. 
Милчо Атанасов  Милчев

19 Реално опред. част от имот пл. 
№1079 с площ от 77кв.м., 
включен в УПИ II-717 в кв.56 
по рег.план на с.Градина, 
общ.Първомай

Продажба по 
чл.35, ал.4, 

, т.2 от ЗОС
чл.56, ал.1 

ал.4 от 
НРПУРОИ

във вр.§8 ал.1 
и ал.3 от ЗУТ 

693 лв. 331,10лв. 693лв. 693 лв.
Заповед № 
РД-15-927/ 
10.12.2008г.

Договор № 54/10.032009г. 
Таню Тодоров Учорджиев

20. УПИ I – 1663, с площ от 440 
кв.м., предназначен за 
жилищно строителство, в 
кв.108 по рег. план на 
гр.Първомай

92/16.02.2007г.

Продажба по 
чл.35, ал.3 от 

ЗОС
Решение 
№164 от
23.12.2008 г.

Протокол 
№20

3062,40лв. 2552,00 лв. 3062,40 лв. 3062,40 лв.
Заповед № 
РД-15-106/ 
27.01.2009г.

Договор № 84/19.03.2009г. 
1.Иван Стефанов Раев

2.Златка Атанасова Николова

21. УПИ IX – 2250, с площ от 320 
кв.м., предназначен за 
жилищно строителство, в 
кв.129 по рег.план на 
гр.Първомай

107/12.04.2007г.

Продажба по 
чл.35, ал.3 от 

ЗОС
Решение № 

170 от
23.12.2008 г.

Протокол 
№20

1651,20лв. 1376,00 лв. 1651,20 лв. 1651,20 лв.

Заповед № 
РД-15-107/ 
27.01.2009г.

Договор № 85/19.03.2009г. 
Стоян Петков Чобанов

22. УПИ VII – търг. и общ. 
хранене с площ от 1907 кв.м., в 166/28.12.1999г.

Продажба 
чрез конкурс 22121,20

7790,10лв.
 Заповед № 

22121,20лв. 22500 лв.
РД-15-81/ 

Договор №86/19.03.2009г. 
„БУЛГАРИЕН БЕЙЧАЕР” 



кв.66 по рег. план на с.Дълбок 
извор, бщ.Първомай

по чл.35, ал.1 
от ЗОС

Решение №
139 от 

30.10.2008 г.
Протокол 

№17

26.01.2009г. ООД

23. УПИ 

14/02.02.2006г.

I – 2248, с площ от 430 
кв.м., предназначен за 
жилищно строителство, в 
кв.129 по рег. план на 
гр.Първомай

Продажба по 

Решение №

чл.35, ал.3 от 
ЗОС

169 от 
23.12.2008г.

Протокол 

2218,80лв.

№20

1849,00 лв. 2218,80 лв. 2218,80 л
Заповед № 

в. РД
Договор № 90/25.03.2009г.

-15-105/ 
27.01.2009г.

1.Христо Стоилов Вълчев
2.Николай Стоилов Вълчев

Земеделска земя № 000226 с 
я

24
площо от 6,804 дка., НТП - ма, 
девета категория, местността 
„Ючкютюк”, землището на 
с.Искра,
общ.Първомай

Продажба 

160/01.10.2008г.
чрез търг по

чл.35,
ал.3 от ЗОС 

Протокол 

Решение 
№149 от 

28.11.2008 г.

№18

165,50лв.1116 лв. 11 1120 лв.16 лв.
 Заповед № 
РД-15-146/ 
11.02.2009г.

Договор № 91/25.03.2009г. 
Красимир Александров 

Александров

Земеделска земя № 000225 с 25.
площ от 11,361 дка., НТП –
яма, девета категория, 
местността „Ючкютюк”, 
землището на с.Искра, 159/01.10.2008г.

ал.3 от ЗОС 

Продажба 
чрез търг по

чл.35

Решение 
№149 от 

28.11.2008 г. 

3927 лв.

Протокол 
№18

920,20лв. 3927 лв. 3930 лв.
Заповед № 

РД
Договор №92/25.03.2009г. 

-15-147/ 
11.02.2009г.

Красимир Александров 
Александров

Продажба по 
26. Реално опред. част с площо то 

30 кв.м.вкл. в УПИ I-692 в 
кв.86 по рег . план на с.Искра, 
общ.Първомай

чл.35, ал.4,т.2 
, от ЗОС

чл.56, ал.1 
ал.4 от 

НРПУРОИ

06.02.2009г.
150 лв.

112,20лв. 150 лв. 150 лв.

Заповед № 
РД-15-133/ 

Договор № 94/26.03.2009г. 
Иванка Илиева Пелтекова



във вр.§8 ал.1 
и ал.3 от ЗУТ

27. Право на строеж за трафопост
с площ от 20 кв.м. върху УПИ 
XVII-ТП, в кв.26а по рег.план 
на с.Градина, общ.Първомай

178/04.02.2009г.

Учредяване 
право на 

строеж по
чл.37, ал.4, 
т.4 и ал.7от 

ЗОС
Решение 
№202 от 

27.02.2009 г.
Протокол № 

25
във вр. с 

Решение № 
60 от 

31.03.2008г 
Протокол №7

436 лв. 260,20лв. 436 лв. 436 лв.

Заповед № 
РД-15-269/ 
09.04.2009г. 
и Заповед № 
РД-15-319/ 
17.05.2008г.

Договор  № 135/24.04.2009г. 
„ЕВН БЪЛГАРИЯ 

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕ
НИЕ” АД

28. УПИ IX – общински с площ от 
525 кв.м. в кв.3 по рег. план на 
с.Воден, общ.Първомай

155/23.07.2008г.

Продажба 
чрез търг по 
чл.35, ал.1 от 

ЗОС
Решение № 

166 от 
23.12.2008 г.
Протокол №

5 250 лв. 1096,20лв. 5 250 лв. 5 250 лв.

Заповед № 
РД-15-241/ 
30.03.2009г.

Договор №148/11.05.2009г. 
Гюнай Рамадан Кямил

29. УПИ IX – общински с площ от 
1058 кв.м. в кв.53 по рег. план 
на с.Буково, общ.Първомай

370/23.01.2002г.

Продажба 
чрез търг по 
чл.35, ал.1 от 

ЗОС
Решение № 

168 от 
23.12.2008 г.
Протокол №

2 116 лв. 1608,20лв. 2 116 лв. 2 116 лв.

Заповед № 
РД-15-240/ 
30.03.2009г.

Договор №143/30.04.2009г. 
Раиф Халибрям Салибрям

30. Реално опред. част с площ от 
30 кв.м. от улична регулация, 
вкл. в УПИ III-348, 
предназначен за жилищно 
строителство, кв. 58 по 

Продажба по 
чл.35, ал.4, 

, т.2 от ЗОС
чл.56, ал.1 и 

225 лв.

ал.4 от 

72 лв. 72 лв. 225 лв.

Заповед № 
РД-15-320/ 
10.04.2009г.

Договор №151/13.05.2009г.
Йордан Колев Кюмюрджиев



рег.план на с.Драгойново,
общ.Първомай

НРПУРОИ и
чл.17, ал.5 

във вр. §8 ал.1 
и ал.3 от ПР 

на ЗУТ

31. УПИ I - за детска градина, 
 с училище и адм. обслужване

площ от 9040 кв.м. в едно със 
сгради с ЗП- 549 кв.м. в кв.51 
по рег.план на с.Брягово, 
общ.Първомай

125/30.07.2007г.

Продажба 
чрез конкурс 
по чл.35, ал.1

от ЗОС
Решение 
№138 от 

30.10.2008 г.
Протокол 

№17

146600 лв. 53044,60лв. 146 600лв. 146 701 лв.

Заповед № 
РД-15-887/ 
27.11.2008г.

Договор № 169/25.05.2009г.
„Агро ерг” ООД

32. Реално опред. част с площ от 
72 кв.м., вкл. в УПИ XIII-618, 

. предназначен за жил
строителство в кв. 67 по рег. 
план на с.Караджалово, 
бщ.Първомай

Продажба по 
чл.35, ал.4, 

,т.2 от ЗОС
чл.56, ал.1 и 

ал.4 от 
НРПУРОИ

във вр.§8 ал.1 
и ал.3 от ЗУТ

480 лв. 269,40лв. 480 лв. 480 лв.
Заповед № 
РД-15-321/ 
10.04.2009г.

Договор № 178/28.05.2009г.
1.Надка Александрова 

Тошкова
2.Ненка Делчева Аврамова

33. УПИ VII-общински с площ от 
1616 кв.м. в кв.10 по рег. план 
на с.Бяла река, бщ.Първомай

171/10.12.2008г.

Продажба 
чрез търг по 

чл.35,  ал.1 от 
ЗОС

Решение № 
200 от 

27.02.2009г.
Протокол №

6060 лв. 3878,40лв. 6060 лв. 6060 лв.
Заповед № 
РД-15-355/ 
28.04.2009г.

Договор № 217/15.06.2009г.
Костадин Димитров Димитров

34. Право на пристрояване с площ 
от 59 кв.м. към построена 
сграда върху УПИ XVIII -
общински в кв.2 по рег. план 
на с.Воден, общ.Първомай

156/23.07.2008г.

Учредяване 
право на 

пристрояване 
по чл.38, ал.2 
и ал.4 от ЗОС
Решение № 

167 от 
23.12.2008г.

Протокол 

03.04.2009г.
571,12 лв. 428,30лв. 571,12 лв. 571,12 лв.

Заповед № 
РД-15-256/ 

Договор № 244/09.07.2009г.
Азис Нури Хасан



№20

35. Реално опред. част с площ от 
115 кв.м. вкл. в УПИ VI-482, 
предназначен за жилищно 
строителство, в кв.48 по рег. 
план на с.Буково,
общ.Първомай

Ликвидиране 
на 

съсобственост
по чл.36, ал.3 

от ЗОС
Решение № 

238 от 
29.05.2009 г.

Протокол 
№29

287,50 лв. 262,20лв. 287,50 лв. 287,50 лв.
Заповед № 
РД-15-500/ 
16.06.2009г.

Договор № 263/15.07.2009г
1.Желязко Ташев Янков
2.Ташо Желязков Янков

36. Право на строеж за трафопост
с площ от 20 кв.м. върху УПИ 
XXXIII-ТП, в кв.31 по рег.план 
на с.Брягово, общ.Първомай

188/19.05.2009г

Учредяване 
право на 

строеж по 
чл.37, ал.4, 
т.4 и ал.7от 

ЗОС
Решение № 

247 от 
29.05.2009 г.

Протокол 
№29

388 лв. 184,80лв. 388 лв. 388 лв.

Заповед № 
РД-15-516/ 
23.06.2009г.

Договор № 280/16.07.2009г
„ЕВН БЪЛГАРИЯ 

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕ
НИЕ” АД

37. Поземлен имот с пл.№ 590 с 
площ от 130кв.м вкл. в УПИ II
– 341, 342 предназначен за 
жилищно строителство в кв. 27 
по рег. план на с.Буково,
общ.Първомай

Ликвидиране 
на 

съсобственост
по чл.36, ал.3 

от ЗОС
Решение 
№239 от 

29.05.2009 г.
Протокол 

№29

325 лв. 296,40лв 325 лв. 325 лв.
Заповед № 
РД-15-499/ 
16.06.2009г.

Договор № 284/22.07.2009г
1.Тонка Ташева Димитрова

2.Делян Димитров Христонов
3.Христо Димитров 

Христонов
4.Деля Атанасова Делчева

38. 1. Поземлен имот № 195 -
залесени ниви с площ от 
52 217 кв.м., масив 39, 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, общ.Първомай;
2.Поземлен имот №191 - 168/11.11.2008г.

167/11.11.2008г. Продажба 

чл.35, ал.1 от 
чрез търг по 

ЗОС
Решение 
№199 от 

27.02.2009 г.

1321,10лв.

20 380 лв. 20 380 лв.

524,40лв.

31 225 лв.

Заповед № 
РД-15-352/ 
24.04.2009г.

Договор № 285/22.07.2009г

„ДОЯН АГРО” ЕООД



залесени ниви с площ от 
20 765 кв.м, масив 39 , 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, общ.Първомай
3.Поземлен имот № 194 -
залесени ниви с площ от 8 644 
кв.м., масив 37, местност 
„Пантелей липака”, землището 
на гр.Първомай, кв.Дебър, 
общ.Първомай

П

169/11.11.2008г.

Протокол 
№25

218,70лв.

раво на строеж за търг. обект 39.
с площ от 45 кв.м. върху УПИ 
I - общински, търговия, в 
кв.39А по рег.план на 
кв.Дебър, гр.Първомай, 
общ.Първомай

Учредяване 

166/06.11.2008г.

право на 
строеж по 

чл.37, ал.1 и 
ал.7от ЗОС 
Решение № 

201 от 
27.02.2009г.

1920 лв.

Протокол 
№25

1576,60лв. 1920 лв. 1920 лв.

Заповед № 
РД-15-524/ 
25.06.2009г.

Договор № 288/24.07.2009г 
Милен Тенчев Младенов

40. Земеделска земя № 001273 

общ.Първомай

–
нива с площ от 10,047 дка,
четвърта категория, местността 
„Оранжерийте”, землището на 
с.Караджалово,

172/10.12.2008г.

Продажба 
чрез търг по 
чл.35, чл.1от 
ЗОС Решение 

№ 244 от 
29.05.2009 г.

5832 лв.

Протокол 
№29

2938,20лв. 5832 лв. 6000 лв.

Заповед № 
РД-15-590/ 
09.07.2009г.

Договор № 306/18.08.2009г 
Атанас Георгиев Бояджиев

41. Право на Учредяванепристрояване на 
търг. обект с площ от 170 кв.м. 
върху УПИ I – жилищно 
строителство в кв.118 по рег. 
план на гр.Първомай, 
общ.Първомай

478/05.02.2003г.

право на 

по 38, ал.2 и 
пристрояване

ал.4 от ЗОС 
Решение № 

264 от 
08.07.2009 г.

Протокол 
№32

лв.11960 5956 лв. 13000 лв. 13000 лв.

Заповед № 
РД-15-611/ 
22.07.2009г.

Договор № 314/04.09.2009г 
Димитър Бориславов Минев



42. Поземлен имот кад. № 006057 
с площ от 2,533 дка., водост. 
Съоръжение, в местността 
„Кавак тарла”, землище 
с.Крушево, общ.Първомай

196/23.06.2009г.

Продажба 
чрез търг по 
чл.35, ал.1 от 

ЗОС
Решение № 

263 от 
08.07.2009 г.

Протокол 
№32

2070 лв. 827,80 лв. 2070 лв. 2080 лв.
Заповед № 
РД-15-724/ 
14.09.2009г.

Договор № 348/06.10.2009г 
„АГРОДОМИНАТОР” ООД

43. 1. Поземлен имот № 214 с 
площ от 2983 кв.м. - лозови 
насаждения, масив 39, 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, общ.Първомай
2. Поземлен имот № 217 с 
площ от 1432 кв.м. - лозови 
насаждения, масив 39, 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, общ.Първомай
3. Поземлен имот № 218 с 
площ от 2078 кв.м. - лозови 
насаждения, масив 39, 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, общ.Първомай
4. Поземлен имот №223 с площ 
от 3803 кв.м. - лозови 
насаждения, масив 39, 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър,общ.Първомай
5. Поземлен имот № 237 с 
площ от 6890кв.м. - лозови 
насаждения, масив 39, 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, общ.Първомай

212/12.08.2009г.

213/12.08.2009г.

214/12.08.2009г.

215/12.08.2009г.

216/12.08.2009г.

Продажба 
чрез търг по 
чл.35, ал.1 от 

ЗОС

Решение 
№273 от 

28.08.2008 г.
Протокол 

№33

13058 лв.

139,60лв.

67 лв.

97,30лв.

178 лв.

322,50лв.

13058 лв. 13300 лв.

Заповед № 
РД-15-808/ 
07.10.2009г.

Договор № 372/28.10.2009г 
„ДОЯН АГРО” ЕООД



6. Поземлен имот № 239 с 
площ от 1909кв.м. - лозови 
насаждения, масив 39, 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, общ.Първомай
7. Поземлен имот № 240 с 

. площ от 747 кв.м - лозови 
насаждения, масив 39, 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 

кв.Дебър, общ.Първомай
8. Поземлен имот № 241 с 
площ от 2440 кв.м. - лозови 
насаждения,  масив 39, 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 

ървомайкв.Дебър, общ.П
9. Поземлен имот № 242 с 
площ от 3585 к.в.м. лозови 
насаждения, масив 39, 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, общ.Първомай
10. Поземлен имот № 243 с 
площ от 1708 кв.м. лозови 
насаждения, масив 39, 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, общ.Първомай
11. Поземлен имот№ 244 с 
площ от 1827 кв.м. лозови 
насаждения, масив 39, 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, общ.Първомай
12. Поземлен имот № 245 с 

и площ от 1642 кв.м. лозов
мнасаждения, асив 39, 

193/23.06.2009г.

194/23.06.2009г.

195/23.06.2009г.

197/03.07.2009г.

198/03.07.2009г.

199/06.07.2009г.

200/06.07.2009г.

89,30лв.

35 лв.

114,20лв.

188,80 лв.

79,90лв.

85,50лв.

76,80лв.



местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, общ.Първомай
13. Поземлен имот №246 с 
площ от 3558 кв.м. лозови 
насаждения, масив 39, 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, общ.Първомай
14. Поземлен имот № 247 с 
площ от 6441кв.м., лозови 
насаждения,  масив 39, 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, общ.Първомай
15. Поземлен имот № 248 с 
площ от 1236 кв.м. лозови 
насаждения, масив 39, 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, общ.Първомай
16. Поземлен имот № 249 с 
площ от 1235 кв.м. лозови 
насаждения, масив 39, 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, общ.Първомай
17. Поземлен имот № 250 с 
площ от 2415 кв.м. лозови 
насаждения, масив 39, 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, общ.Първомай
18. Поземлен имот № 251 с 
площ от 1240 кв.м. лозови 
насаждения, масив 39, 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 

Първомайкв.Дебър, общ. 

201/06.07.2009г.

202/07.07.2009г.

203/15.07.2009г.

204/15.07.2009г.

205/15.07.2009г.

206/16.07.2009г.

166,50лв.

301,40лв.

57,80лв.

57,80лв.

113 лв.

58 лв.



19. Поземлен имот № 252 с 
площ от 641 кв.м. лозови 
насаждения, масив 39, 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, общ.Първомай
20. Поземлен имот № 253 с 
площ от 4401 кв.м. лозови 
насаждения, масив 39, 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 

йкв.Дебър, общ.Първома

207/16.07.2009г.

208/16.07.2009г.

30 лв.

206 лв.

44.
УПИ I – училище, детска 
градина с площ от 4800 кв.м. в 
едно със сгради ЗП – 684 кв.м. 
в кв.37 по рег. план на 

ос.Драгойново, бщ.Първомай

170/10.12.2008г.

Продажба 
чрез търг по 
чл.35, ал.1от 
ЗОС Решение 

№ 274 от 
28.08.2009 г.

Протокол 
№33

60 200 лв. 30993,70лв. 60 200 лв. 60 200 лв.

Заповед № 
РД-15-791/ 
05.10.2009г.

Договор № 376/30.10.2009г 
„ОРБИ ИНЖЕНЕРИНГ” 

ЕООД

Поземлен имот с пл. №222 с 
площ от 4808 кв.м. в едно с 
построените в него двуетажни 
и едноетажни сгради, попадащ 
в УПИ І –озеленяване в кв.17 
по рег. план  на с.Виница, 
общ.Първомай 

232/15.10.2009г.

Ликвидиране 
на 

съсобственост 
чрез делба по 
чл.36, ал.1 от 

ЗОС 
Решение № 

307 от 
27.11.2009 г.

Протокол 
№36

-
30603,60лв.
 4773,10лв.

- -

Заповед № 
РД-15-962/ 
03.12.2009г.

Договор № 426/04.12.2009г 
„Всестранна кооперация 

Съгласие-Първомай”

45. УПИ VI –обслужващи 
дейности и търговия с площ от 
530 кв.м. в кв.17 по рег. план 
на с.Виница,
общ.Първомай

224/03.09.2009г.

Продажба 
чрез търг по 
чл.35, ал.1 от 

ЗОС
Решение № 

283 от 
30.09.2009 г.

Протокол 

3869 лв. 1272 лв. 3869 лв. 4000 лв.

Заповед № 
РД-15-911/ 
09.11.2009г.

Договор № 427/07.12.2009г 
Янка Запрянова Янкова



№34

46. УПИ VII –обслужващи 
дейности и  търговия с площ от 
640 кв.м., в кв.17 по рег. план 
на с.Виница, общ.Първомай

223/03.09.2009г.

Продажба 
чрез търг по 
чл.35, ал.1 от 

ЗОС
Решение № 

283 от 
30.09.2009 г.

Протокол 
№34

4672 лв. 1536 лв. 4672 лв. 5000 лв.

Заповед № 
РД-15-910/ 
09.11.2009г.

Договор № 428/07.12.2009г 
Димитър Георгиев Динков

47. УПИ X - за младежки дом с 
площ от 1220 кв.м. с 
мет.павилион със ЗП – 140 
кв.м. находящ се в кв.52 по 
рег. план на с.Брягово, 
общ.Първомай

210/22.07.2009г.

Продажба 
чрез търг по 
чл.35, ал.1 от 

ЗОС
Решение № 

282 от 
30.09.2009 г.

Протокол 
№34

5956 лв. 2489,50лв. 5956 лв. 7152 лв.

Заповед № 
РД-15-917/ 
11.11.2009г.

Договор № 432/09.12.2009г 
Стоянчо Гочев Бойлов

48. УПИ V –обслужващи дейности 
 с и търговия площ от 520 кв.м. 

в кв.17 по рег. план на 
с.Виница,
общ.Първомай 225/03.09.2009г.

Продажба 
чрез търг по 
чл.35, ал.1 от 
ЗОС Решение 

№ 283 от 
30.09.2009 г.

Протокол 
№34

3432 лв. 1248 лв. 3432 лв. 3500 лв.

Заповед № 
РД-15-909/ 
09.11.2009г.

Договор № 436/15.12.2009г 
„АНЕС-96” ООД

49. УПИ IV – обслужващи 
дейности и търговия, с площ от 
530 кв.м. в кв.17 по рег. план 
на с.Виница,
общ.Първомай

226/03.09.2009г.

Продажба 
чрез търг по 
чл.35, ал.1 от 

ЗОС
Решение № 

283 от 
30.09.2009 г.

Протокол 
№34

3498 лв. 1272 лв. 3498 лв. 3500 лв.

Заповед № 
РД-15-908/ 
09.11.2009г.

Договор № 437/15.12.2009г 
„АНЕС-96” ООД



50. Поземлен имот с пл.№ 653 с 
площ от 85 кв.м., включен в 
УПИ I – 282,653, предназначен 
за жилищно строителство, в кв. 
18 по рег. план на с.Брягово,
общ.Първомай

222/27.08.2009г.

Ликвидиране 
на 

съсобственост 
по чл.36, ал.3 

от ЗОС
Решение № 

291 от 
30.10.2009 г.

Протокол 
№35

408 лв. 193,80 лв. 408 лв. 408 лв.

Заповед № 
РД-15-957/ 
01.12.2009г.

Договор № 447/18.12.2009г 
1.Лата Делчева Лукарова

2.Мара Делчева Запрянова
3.Елена Делчева Кукумакова

51. Отчуждава ПИ с пл. №1135 с 
площ от 200 кв.м. и сграда с 
РЗП 418 кв.м., попадащ в УПИ 
І-озеленяване в кв.76 по рег 
план на гр.Първомай и заменя 

.с УПИ II - търговия и админ
в услуги с площ от 820 кв.м. 

кв.86”а” по рег.план на 
гр.Първомай,

183/16.02.2009г.

Отчуждаване 
на имот чрез 

замяна на осн. 
чл.21, ал.1 и 
ал.4 и чл.40, 
ал.2, т.1 от 
ЗОС във 
връзка с 

чл.62, ал.5 от 
ЗУТ

Решение №
290 от 

30.10.2009 г
Протокол 

№35

28600 лв.

118 900лв.

11159,80лв.

10733,80лв.

28600 лв.

118 900лв.

90 300лв.

Заповед № 
РД-15-943/ 
23.11.2009г

Договор № 448/19.12.2009г 
„БУЛИЪН” ЕАД-СОФИЯ

52. Поземлен имот с пл. № 589 с 
площ от 340 кв.м. вкл. в парцел 
УПИ VII-233, находящ се в 
кв.16 по рег.план на 
с.Драгойново, общ.Първомай.

233/28.10.2009г.

Ликвидиране 
на 

съсобственост 
по чл.36, ал.3 

от ЗОС
Решение № 

302 от 
27.11.2009 г.

Протокол 
№36

1904 лв. 709,90лв. 1904 лв. 1904 лв.
Заповед № 
РД-15-974/ 
11.12.2009г

Договор № 451/21.12.2009г 
Елена Стефанова Ашикова

53. Поземлен имот № 005213 с 
площ от 4,501 дка. – нива, в 
местността „Бейкър вети лозя” 
в землището на с.Градина, 

810/01.07.2005г.

Дарение на 
осн. чл.35, 

ал.5 от ЗОС 
Решение № 

- 667,70лв. - -
Заповед № 
РД-15-968/ 
09.12.2009г

Договор № 449/19.12.2009г 
Иван Генов Иванов



общ.Първомай 96 от 
03.07.2008 г.

Протокол 
№11

54. Реално опред. част с площ от 
54 кв.м. попадаща в УПИ 
ХХV-1811, обслужващи 
дейности в кв.116 „В”по рег. 
план на гр.Първомай,
обл.Пловдив.

Продажба по 
чл.35, ал.4 от 

ЗОС, във 
връзка с 

чл.15, ал.3 и 
ал.5 от ЗУТ 
Решение № 

301 от 
27.11.2009 г

Протокол 
№36

3240 лв. 464,40лв. 6000 лв. 6000 лв.
Заповед № 
РД-15-973/ 
11.12.2009г

Договор № 452/21.12.2009г 
„АГЕНТА -90” ЕООД

55. УПИ VII –обслужващи 
дейности с площ от 4050 кв.м. 
в кв.54 по рег. план на с.Искра, 
общ.Първомай

209/22.07.2009г.

Продажба 
чрез търг по 
чл.35, ал.1 от 

ЗОС
Решение № 

284 от 
30.09.2009 г.

Протокол 
№34

22275лв. 15673,50лв. 22275лв. 22 300лв.
Заповед № 
РД-15-942/ 
23.11.2009г

Договор № 68/04.03.2010г
„СТИЛ СОЛАР” ООД

56. 1. Поземлен имот № 224 с 
площ от 1059 кв.м., НТП -
лозови насаждения, масив 37, 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, общ.Първомай
2. Поземлен имот № 226 с 
площ от 2110 кв.м., НТП -
лозови насаждения, масив 37, 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, общ.Първомай
3. Поземлен имот № 227 с 
площ от 4406 кв.м., НТП -
лозови насаждения, масив 37, 

243/10.11.2009г.

244/10.11.2009г.

245/10.11.2009г.

Продажба 
чрез търг по 
чл.35, ал.1 от 

ЗОС
Решение № 

312 от 
23.12.2009 г.

Протокол 
№37

13146 лв.

49,60лв.

98,70 лв.

206,20 лв.

13146 лв. 21155,60лв
Заповед № 
РД-15-117/ 
11.02.2010г

Договор № 87/18.03.2010г 
„ДОЯН АГРО” ЕООД



местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, общ.Първомай
4. Поземлен имот № 204 с 
площ от 2689 кв.м., НТП -
лозови насаждения, масив 37, 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, общ.Първомай
5. Поземлен имот № 205 с 
площ от 2598 кв.м., НТП -
лозови насаждения, масив 37, 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, общ.Първомай
6. Поземлен имот № 215 с 
площ от 886 кв.м., НТП -
лозови насаждения, масив 37, 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, общ.Първомай
7.  Поземлен имот № 216 с 

П площ от 2518 кв.м., НТ -
лозови насаждения, масив 37, 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, общ.Първомай
8. Поземлен имот № 152 с 
площ от 4994 кв.м., НТП -
лозови насаждения, масив 38, 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, общ.Първомай
9. Поземлен имот № 148 с 
площ от 1078 кв.м., НТП -
л 8 озови насаждения, масив 3 , 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, общ.Първомай

246/16.11.2009г.

247/16.11.2009г.

248/16.11.2009г.

249/16.11.2009г.

235/03.11.2009г.

236/03.11.2009г.

125,80 лв.

121,60 лв.

41,50 лв.

117,80 лв.

233,70 лв.

50,50 лв.



10. Поземлен имот № 149 с 
площ от 1289 кв.м., НТП -

8лозови насаждения, масив 3 , 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, общ.Първомай
11. Поземлен имот № 150 с 
площ от 1587 кв.м., НТП -
лозови насаждения, масив 38, 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, общ.Първомай
12. Поземлен имот № 151 с 
площ от 4661 кв.м., НТП -
лозови насаждения, масив 38, 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, общ.Първомай
13. Поземлен имот № 130 с 
площ от 4130 кв.м., НТП -
лозови насаждения, масив 38, 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, общ.Първомай
14. Поземлен имот № 131 с 
площ от 1573 кв.м., НТП -
лозови насаждения, масив 38, 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, общ.Първомай
15. Поземлен имот № 140 с 
площ от 3094 кв.м., НТП -
лозови насаждения, масив 38, 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, общ.Първомай
16. Поземлен имот № 224 с 
площ от 2163 кв.м., НТП -
лозови насаждения, масив 39, 

237/04.11.2009г.

238/04.11.2009г.

239/04.11.2009г.

240/09.11.2009г.

241/09.11.2009г.

242/09.11.2009г

217/25.08.2009г

60,30 лв.

74,30 лв.

218,10 лв.

193,30 лв.

73,60 лв.

144,80 лв.

101,20 лв.



местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, общ.Първомай
17. Поземлен имот № 225 с 
площ от 931 кв.м., НТП -
лозови насаждения, масив 39, 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, общ.Първомай
18. Поземлен имот № 232 с 
площ от 2701 кв.м., НТП -
лозови насаждения, масив 39, 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, общ.Първомай
19. Поземлен имот № 233 с 
площ от 2320 кв.м., НТП -
лозови насаждения, масив 39, 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 

Първомайкв.Дебър, общ.
20. Поземлен имот № 219 с 
площ от 445 кв.м., НТП -
лозови насаждения, масив 39, 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 

йкв.Дебър, общ.Първома
21. Поземлен имот № 220 с 
площ от 2119 кв.м., НТП -
лозови насаждения, масив 39, 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 

йкв.Дебър, общ.Първома
22. Поземлен имот № 221 с 
площ от 620 кв.м., НТП -
лозови насаждения, масив 39, 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 

йкв.Дебър, общ.Първома

218/25.08.2009г

219/25.08.2009г

220/27.08.2009г

227/09.10.2009г

287/09.10.2009г

229/09.10.2009г

43,60 лв.

126,40 лв.

108,60 лв.

20,80 лв.

99,20 лв.

29,00 лв.



23. Поземлен имот № 222 с 
площ от 1072 кв.м., НТП -
лозови насаждения, масив 39, 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 

йкв.Дебър, общ.Първома
24. Поземлен имот № 235 с 
площ от 556 кв.м., НТП -
лозови насаждения, масив 39, 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 

йкв.Дебър, общ.Първома
25. Поземлен имот № 236 с 
площ от 765 кв.м., НТП -
лозови насаждения, масив 39, 
местност „Пантелей липака”, 
землището на гр.Първомай, 

йкв.Дебър, общ.Първома

230/09.10.2009г

231/09.10.2009г

234/03.11.2009г

50,20 лв.

26,00 лв.

35,80 лв.

57. Земеделска земя № 130193 с 
площ от 12,170дка., НТП -

, изоставена нива десета и трета
икатегори , местността 

„Чолфата”, в землището на 
с.Искра, общ.Първомай

Продажба 

256/30.11.2009г.

чрез търг по 
чл.35,  ал.1 от 

ЗОС
Решение №

313 от 
23.12.2009г
Протокол 

№37

4686 лв. 1610,60 лв. 4686 лв. 4700 лв.
Заповед № 
РД-15-119/
15.02.2010г.

Договор № 92/23.03.2010г 
Светослав Димитров Несторов

58. Земеделска земя № 130195 с 
площ от 4,303 дка., НТП -

, изоставена нива десета и трета
икатегори , местността 
а„Чолфат ”, в землището на 

с.Искра, общ.Първомай
257/30.11.2009г.

Продажба 
чрез търг 

чл.35,  ал.1 от 
по 

ЗОС
Решение №

313 от 
23.12.2009г
Протокол 

№37

1587 лв. 552,90 лв. 1587 лв. 1600 лв. РД-15-118/
Заповед № 

15.02.2010г.

Договор № 93/23.03.2010г 
Светослав Димитров Несторов

59. УПИ ІІ с площ от 420 кв.м., Продажба 367/22.01.2002г. 840 лв. Заповед № 756 лв. 840 лв. 850 лв. Договор № 113/07.03.2010г 



предназначен за жил. стр., в 
кв.52 по рег. план на с.Буково, 
общ.Първомай

чрез търг по 
чл.35, ал.1 от 

ЗОС 
Решение №

315 от 
23.12.2009г
Протокол 

№37

РД-15-120/
15.02.2010г.

Мюмюн Зейнур Мюмюн

60. Поземлен имот с пл. № 2711 с Продажба по 
площ от 85 кв.м. вкл. в УПИ 
XXIV-2711,търговия, в кв.139 
по рег.план на гр.Първомай

179/04.02.2009г. чл.35, ал.4 от 
ЗОС, 

чл.56,ал.1 и 
ал.5 от 

НРПУРОИ 
чл.17, ал.5 от 

ЗУТ във 
връзка с § 8, 

ал.2, т.1 от ПР 
на ЗУТ.

3077лв. 552,50 лв. 3077лв. 3077лв.

Заповед № 

23.02.2010г.
РД-15-136/ Договор № 114/08.04.2010г

„ТЕРА-57” ЕООД

61. Реално опред. част от улична 

416 лв.

регулация, попадащ в УПИ 
XIV-324 предназначен на жил. 
строителство в кв.27 по 
рег.план на с.Градина, 
общ.Първомай

Продажба по 
чл.35, ал.4, 
т.2 от ЗОС, 
чл.56,ал.1 и 

ал.5 от 
НРПУРОИ 
чл.17, ал.5 

във връзка с § 
8, ал.2, т.1 от 
ПР на ЗУТ.

261,40 лв. 416 лв. 416 лв.

Заповед № 
РД-15-194/
25.03.2010г.

Договор № 150/20.04.2010г
Павел Стоянов Генов

Поземлен имот с пл. № 136 с 62.
площ от 260 кв.м., попадащ в 
УПИ III-15 в кв.5 по рег. план 
на с.Воден, общ.Първомай.

Ликвидиране 

264/10.02.2010г.

на 
съсобственост 
почл.36, ал.3

от ЗОС 
Решение 

Протокол 

№340 от 
25.02.2010г.

№39

542,90 лв.1664лв. 1664лв. 1664лв.

Заповед № 

09.04.2010г.
РД-15-244/ Договор № 151/21.04.2010г

Себахтин Али Мехмедали



63. 1.Поземлен имот № 000081, с 
площ от 3,025 дка. с НТП –
друг промишлен терен, 
находящ се в местността 
„Дълбокото дере 
дюлюр”,землище гр.Първомай, 
обл.Пловдив.

2.Поземлен имот № 000082, с 
площ от 11,799 дка. с НТП –
друг промишлен терен, 
находящ се в местността 
„Дълбокото дере 
дюлюр”,землище гр.Първомай, 
обл.Пловдив.

281/10.03.2010г.

282/10.03.2010г.

Продажба по
Чл.35, ал.3 от 

ЗОС
Решение 
№354 от 

31.03.2010г.
Протокол 

№39

8470 лв.

33037 лв.

7679,60 лв.

29954,40лв.

8470 лв.

33037 лв.

8470 лв.

33037 лв. 

Заповед № 
РД-15-267/
21.04.2010г.

Договор № 260/10.06.2010г.
„ЕКО САН НИКОЛА” АД 

гр.Пловдив

64. Общински имот с площ от 38 
кв.м. съставляващ реално 
определена част от улична 
регулация,попадащ в УПИ XII-
2695,обслужващи 
дейности,целият с площ от 338 
кв.м.,кв.116 по рег.план на 
гр.Първомай,обл.Пловдив.

Продажба по 
чл.35, ал.4,т.2 

от ЗОС,
чл.56, ал.1 и 

ал.4 от 
НРПУРОИ и 

чл.17,ал.5
във вр.§8 ал.2, 

т.1 от ЗУТ

1717,60 
лв.

326,80 лв. 1717,60 лв. 1717,60 лв. Заповед № 
РД-15-541/
10.08.2010г.

Договор № 448/21.09.2010г.
„ГЕРМИ” ЕООД гр.Първомай

65. Земеделска земя № 801819 с 
площ от от 0,194 дка., НТП –
изоставена нива, пета 
категория,  местността 
„Землище кв.Дебър”, 
землището на гр.Първомай,
общ.Първомай.

258/08.12.2010г. Продажба 
чрез търг по 

чл.35,  ал.1 от 
ЗОС

Решение № 
314 от 

23.12.2009г
Протокол 

№37

85 лв. 23,80 лв. 85 лв. 85 лв. Заповед № 
РД-15-125/
17.02.2010г.

Договор № 506/15.10.2010г.
„ТРОЛЕКС БГ” ООД 

гр.Пловдив

66. 1.Поземлен имот с площ  2 137 
кв.м., с начин на трайно 
ползване лозови насаждения 
/терасирани/, съставляващ 
имот №310 от масив 33 по 

311/05.07.2010 г. Продажба 
чрез търг по 
чл.35, ал.1 от 

ЗОС
Решение № 

 11035 лв. 100,00 лв. 11035 лв. 11035 лв. Заповед № 
РД-15-656/
04.10.2010г.

Договор № 533/11.11.2010г.
„ДОЯН АГРО” ЕООД 

гр.София



кадастралната карта на 
местността “Пантелей 
Липака”, землище 
гр.Първомай, кв.Дебър, 
общ.Първомай, обл.Пловдив.
___________________________
2.Поземлен имот с площ 1939 
кв.м., с начин на трайно 
ползване лозови насаждения 
/терасирани/, съставляващ 
имот № 313 от масив 33 по 
кадастралната карта на 
местността “Пантелей 
Липака”, землище 
гр.Първомай, кв.Дебър, 
общ.Първомай, обл.Пловдив
___________________________

3. Поземлен имот с площ  1 
952 кв.м., с начин на трайно 
ползване лозови насаждения 
/терасирани/, съставляващ 
имот № 314 от масив 33 по 
кадастралната карта на 
местността “Пантелей 
Липака”, землище 
гр.Първомай, кв.Дебър, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 
___________________________

4. Поземлен имот с площ 1 722 
кв.м., с начин на трайно 
ползване лозови насаждения 
/терасирани/, съставляващ 
имот № 315 от масив 33 по 
кадастралната карта на 
местността “Пантелей 
Липака”, землище 
гр.Първомай, кв.Дебър, 

312/05.07.2010 г. 

313/05.07.2010 г.

314/05.07.2010 г.

401 от 
23.08.2010 г. 

Протокол 
№46 __

90,70 лв.

91,40 лв.

80,60 лв.

58,40 лв.



общ.Първомай, обл.Пловдив. 
___________________________

5.Поземлен имот с площ 1 248 
кв.м., с начин на трайно 
ползване лозови насаждения 
/терасирани/, съставляващ 
имот № 300 от масив 33 по 
кадастралната карта на 
местността “Пантелей 
Липака”, землище 
гр.Първомай, кв.Дебър, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 
___________________________

6.Поземлен имот с площ  1 914 
кв.м., с начин на трайно 
ползване лозови насаждения 
/терасирани/, съставляващ 
имот № 302 от масив 33 по 
кадастралната карта на 
местността “Пантелей 
Липака”, землище 
гр.Първомай, кв.Дебър, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 
___________________________

7.Поземлен имот с площ 1 532 
кв.м., с начин на трайно 
ползване лозови насаждения 
/терасирани/, съставляващ 
имот имот №303 от масив 33 
по кадастралната карта на 
местността “Пантелей 
Липака”, землище 
гр.Първомай, кв.Дебър, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 
___________________________

315/05.07.2010 г.

316/07.07.2010 г.

317/07.07.2010 г.

318/07.07.2010 г.

89,60 лв.

71,70 лв.

48,50 лв.

126,20 лв.



8.Поземлен имот с площ 1 037
кв.м., с начин на трайно 
ползване лозови насаждения 
/терасирани/, съставляващ 
имот №306 от масив 33 по 
кадастралната карта на 
местността “Пантелей 
Липака”, землище 
гр.Първомай, кв.Дебър, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 
___________________________

9.Поземлен имот с площ 2 696 
кв.м., с начин на трайно 
ползване лозови насаждения 
/терасирани/, съставляващ 
имот №307 от масив 33 по 
кадастралната карта на 
местността “Пантелей 
Липака”, землище 
гр.Първомай, кв.Дебър, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 
___________________________

10.Поземлен имот с площ 1 
190  кв.м., с начин на трайно 
ползване лозови насаждения 
/терасирани/, съставляващ 
имот №309 от масив 33 по 
кадастралната карта на 
местността “Пантелей 
Липака”, землище 
гр.Първомай, кв.Дебър, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

11.Поземлен имот с площ 
2 348 кв.м., с начин на трайно 
ползване лозови насаждения 
/терасирани/, съставляващ 

319/07.07.2010 г.

320/07.07.2010 г.

321/19.07.2010.

55,70 лв.

109,90 лв.

61,40 лв.

129,60 лв.



имот №294 от масив 33 по 
кадастралната карта на 
местността “Пантелей 
Липака”, землище 
гр.Първомай, кв.Дебър.
___________________________

12.Поземлен имот с площ 1 
313 кв.м., с начин на трайно 
ползване лозови насаждения 
/терасирани/, съставляващ 
имот №295 от масив 33 по 
кадастралната карта на 
местността “Пантелей 
Липака”, землище 
гр.Първомай, кв.Дебър.
___________________________

13.Поземлен имот с площ 2 
769 кв.м., с начин на трайно 
ползване лозови насаждения 
/терасирани/, съставляващ 
имот №296 от масив 33 по 
кадастралната карта на 
местността “Пантелей 
Липака”, землище 
гр.Първомай, кв.Дебър, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 
___________________________

14.Поземлен имот с площ 2 
558кв.м., с начин на трайно 
ползване лозови насаждения 
/терасирани/, съставляващ 
имот №297 от масив 33 по 
кадастралната карта на 
местността “Пантелей 
Липака”, землище 
гр.Първомай, кв.Дебър, 

322/19.07.2010 г.

323/19.07.2010 г.

324/19.07.2010 г.

119,70 лв.

74,90 лв.

88,70 лв.

138,80 лв.



общ.Първомай, обл.Пловдив. 
___________________________

15.Поземлен имот с площ
1 600 кв.м., с начин на трайно 
ползване лозови насаждения 
/терасирани/, съставляващ 
имот №298 от масив 33 по 
кадастралната карта на 
местността “Пантелей 
Липака”, землище 
гр.Първомай, кв.Дебър, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 
___________________________

16.Поземлен имот с площ 
1 895 кв.м., с начин на трайно 
ползване лозови насаждения 
/терасирани/, съставляващ 
имот №48 от масив 32 по 
кадастралната карта на 
местността “Пантелей 
Липака”, землище 
гр.Първомай, кв.Дебър, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 
___________________________

17.Поземлен имот с площ 2 
955 кв.м., с начин на трайно 
ползване лозови насаждения 
/терасирани/, съставляващ 
имот №49 от масив 32 по 
кадастралната карта на 
местността “Пантелей 
Липака”, землище 
гр.Първомай, кв.Дебър, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 
___________________________

325/19.07.2010 г.

326/22.07.2010 г.

327/22.07.2010 г.

328/22.07.2010 г.

139,80 лв.

104,40 лв.

43,70 лв.



18.Поземлен имот с площ 2 
988 кв.м., с начин на трайно 
ползване лозови насаждения 
/терасирани/, съставляващ 
имот №52от масив 32 по 
кадастралната карта на 
местността “Пантелей 
Липака”, землище 
гр.Първомай, кв.Дебър, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 
___________________________

19.Поземлен имот с площ 
2 231  кв.м., с начин на трайно 
ползване лозови насаждения 
/терасирани/, съставляващ 
имот №53 от масив 32 по 
кадастралната карта на 
местността “Пантелей 
Липака”, землище 
гр.Първомай, кв.Дебър, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 
___________________________

20.Поземлен имот с площ 933 
кв.м., с начин на трайно 
ползване лозови насаждения 
/терасирани/, съставляващ 
имот №54 от масив 32 по 
кадастралната карта на 
местността “Пантелей 
Липака”, землище 
гр.Първомай, кв.Дебър, 
общ.Първомай, обл.Пловдив. 

329/22.07.2010 г.

330/22.07.2010 г.



67. Недвижим имот – частна 
общинска собственост, 
представляващ едноетажна 
полумасивна сграда - бивш 
склад към помпена станция със 
ЗП от 30 кв.м., построен в 
поземлен имот № 000263 –
частна държавна собственост, 
с НТП: стопански двор, 
находящ се в землището на 
с.Дълбок извор, 
общ.Първомай, обл.Пловдив.

304//22.04.2010г Продажба 
чрез търг по 
чл.35, ал.1от 

ЗОС, Решение 
№ 411 от 

30.09.2010г. 
по Протокол 
№ 47 на  ОбС 

Първомай

2800 лв. 627,60 лв. 2700 лв. 2800 лв. Заповед № 
РД-15-782/
18.11.2010г.

Договор № 622/22.12.2010г.
„БОР ЧВОР” ЕООД 

гр.Пловдив

68. Придобиване в собственост на 
имот, чрез замяна на имот, 
собственост на Марин Колев 
Ангелов, представляващ 
реално определена част, 
попадаща в улична регулация с 
площ от 192 кв.м. от поземлен 
имот пл. № 215 целият с площ 
от 980 кв.м., включен в УПИ 
ХVІ – 215, 608 в квартал 17 по 
действащия регулационен план 
на с.Бяла река, общ.Първомай, 
обл.Пловдив, срещу имот, 
собственост на  Община 
Първомай, представляващ 
незастроен недвижим имот с 
площ от 327 кв.м., съставляващ 
поземлен имот пл. № 608, 
включен в УПИ ХVІ – 215, 608 
в квартал 17 по действащия 
регулационен план на с.Бяла 
река, общ.Първомай, 
обл.Пловдив

262/09.02.2010г.

Придобиване 
на имот чрез 

замяна на 
осн.чл.21, 

ал.1 и ал.4 и 
чл.40, ал.2, 
т.1 от ЗОС 

във връзка с 
чл.205, ал.5 

от ЗУТ 
Решение № 

423 от 
27.10.2010г. 

на ОбС 
гр.Първомай, 
по Протокол 

№ 49

1200 лв.

1744 лв.

400,90 лв.

784,80 лв.

1200 лв.

1744 лв.

1200 лв.

1744 лв.

Заповед № 
РД-15-811/
02.12.2010г.

Договор № 621/22.12.2010г.
Марин Колев Ангелов

Гр.Първомай

69. Незастроен поземлен имот с 
площ 1570 кв.м. съставляващ 

336/11.10.2010г. Продажба по 
чл.35, ал.3 от 

6541,67лв. 5805,90 лв. 6541,67 лв. 6541,67 лв. Заповед № 
РД-15-846/

Договор № 623/23.12.2010г.
Наско Костадинов Кузмов



ПИ с пл.№ 934 попадащ в 
парцел /УПИ/ XIII-828,целият 
с площ от 3300 кв.м. находящ 
се в кв.28А по рег.план на 
с.Дълбок извор, 
общ.Първомай.

ЗОС,
Решение 
№438 от 
26.11.2010 г. 
по Протокол 
№ 50 на  ОбС 

Първомай

07.12.2010г. с.Дълбок извор

70 Земеделска земя № 061029 с 
площ от 9,377 дка., НТП -
нива, четвърта категория, 
местността „Малкия юрт”, в 
землището на с.Виница, 
общ.Първомай

334/05.10.2010г. Продажба 
чрез търг по 
чл.35, чл.1 от 
ЗОС, Решение 

№424 от 
27.10.2009 г.

6050 лв.

Протокол 
№49 на ОбС 
Първомай

1270,10 лв. 6050 лв. 6050 лв. Заповед № 
РД-15-799/ Делчо Митев Йорданов
30.11.2010г.

Договор № 628/28.12.2010г.

Гр.Първомай

Земеделска земя  № 016169, с 71
площ 42,491 дка, с НТП –
изоставена нива,категория 
пета, в местността „Летището” 
с.Градина,общ.Първомай.

211 Продажба /11.08.2009г
чрез конкурс 

по 
чл.35,ал.1от 

, ЗОС Решение 
№371 от 

29.04.2010г.
Протокол 

№42 на ОбС 
Първомай

„ЕВРОЕКОПРОДУКТ-МВ” 
16 465 лв. 4 580,50лв. 32 000лв. 32 000лв. Заповед № 

РД-15-392/
09.06.2010г.

Договор № 319/13.07.2010г.

ООД гр.София

72 Земеделска земя № 545/14.07.2003г.061028, с 
площ от 3,941 дка., НТП -
нива, четвърта категория, 
местността „Малкия юрт”, в 
землището на с.Виница, 
общ.Първомай.

Продажба 

Протокол 

чрез търг по 
чл.35,ал.1 от 

ЗОС, Решение 
№ 424 от 

27.10.2009 г.

№49 на ОбС 
Първомай

2 533,80 лв.500 лв. 2 2 500 лв.500 лв. Заповед № 

30.11.2010г.
РД-15-800/

Договор № 627/27.12.2010г.
Васил Колев Ангелов

с.Виница

Поземлен имот с 73
идентификатор 51830.159.715 
/стар идентификатор на имота 
№ 000715/,  с площ от 3 625 кв. 

Чл.35, ал.3 от 
137/16.06.1999г. Продажба по

ЗОС, Решение 
№341 от 

9
„Туристическо дружество 

853 лв. 326,30 лв. 9 853 лв. 9 853 лв. Заповед № 
РД-15-271/
22.04.2010г.

Договор № 225/04.06.2010г.

Драгойна”  гр.Първомай



м., с трайно предназначение на 
територията: земеделска, НТП: 
за туристическа база, хижа,
местността „Свети Илия”, по 
кадастралната карта на 
с.Новаково, общ.Асеновград, 
обл.Пловдив

25.02.2010г.
Протокол 
№39 на ОбС
Първомай

74 Незастроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 1040 
кв. м., съставляващ  УПИ ХVІІ 
– 214, търговия и обслужващи 
дейности, находящ се в кв. 17 
по регулационния план на 
с.Бяла река, общ.Първомай, 
обл.Пловдив,

261/09.02.2010г. Продажба 
чрез търг по 
чл.35, ал.1 от 
ЗОС Решение 

№363 от 
29.04.2010г. 
по Протокол 
№42 на ОбС 
Първомай

4 888 лв. 2745,60лв. 15 700 лв. 15 700лв. Заповед № 
РД-15-393/
11.06.2010г.

Договор № 336/15.07.2010г.
„Демитрейд” ЕООД, 

с.Бяла река, общ.Първомай

75 1. Поземлен имот с площ от 2 
092 кв.м с начин на трайно 
ползване: лозови насаждения, 
съставляващ имот № 209 от 
масив 37 по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака”, в 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, обл.Пловдив.

2. Поземлен имот с площ от 1 
949 кв.м. с начин на трайно 
ползване: лозови насаждения, 
съставляващ имот № 211 от 
масив 37 по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей,  Липака”, в 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, обл.Пловдив

3. Поземлен имот с площ от 1 
995 кв.м с начин на трайно 
ползване: лозови насаждения, 

272/25.02.2010г.

270/25.02.2010г.

271/25.02.2010г.

Продажба 

93,40лв.

чрез търг по 
чл.35, ал.1 от 
ЗОС Решение 

№362 от 
29.04.2010г. 
по Протокол 
№42 на ОбС 
Първомай

15 712 лв. 97,90лв.

91,20лв

15 712лв. 15 847 лв. Заповед № 
РД-15-478/
19.07.2010г.

Договор № 382/12.08.2010г.
„ДОЯН АГРО” ЕООД 

гр.София



съставляващ имот № 210 от 
масив 37 по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака”, в 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, обл.Пловдив.

4. Поземлен имот с площ от 1 
390 кв.м. с начин на трайно 
ползване: лозови насаждения, 
съставляващ имот № 212 от 
масив 37 по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака”, в 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, обл.Пловдив

5. Поземлен имот с площ от 
470 кв.м. с начин на трайно 
ползване: лозови насаждения, 
съставляващ имот № 213 от 
масив 37 по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака” в
землището на гр.Първомай 
кв.Дебър, обл.Пловдив.

6. Поземлен имот с площ от 4 
161 кв.м. с начин на трайно 
ползване: лозови насаждения, 
съставляващ имот № 206 от 
масив 37 по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака”, в 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, обл.Пловдив.

7. Поземлен имот с площ от 2 
225 кв.м. с начин на трайно 

273/26.02.2010г.

274/26.02.2010г.

275/08.03.2010г.

65,10лв.

42,00лв.

194,70лв.



ползване: лозови насаждения, 
съставляващ имот № 202 от 
масив 37 по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака”, в 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, обл.Пловдив.

8. Поземлен имот с площ от 
482 кв.м. с начин на трайно 
ползване: лозови насаждения, 
съставляващ имот № 208 от 
масив 37 по кадастралната 

та карта на местност
“Пантелей, Липака”, в 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, обл.Пловдив.

9. Поземлен имот с площ от 
480 кв.м. с начин на трайно 
ползване: лозови насаждения, 
съставляващ имот № 214 от 
масив 37 по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака”, в 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, обл.Пловдив.

10. Поземлен имот с площ от 
824 кв.м. с начин на трайно 
ползване: лозови  насаждения, 
съставляващ имот № 207  от
масив 37 по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака”, в 
землището на гр.Първомай,
кв.Дебър, обл.Пловдив.

11. Поземлен имот с площ от 1 

276/08.03.2010г.

277/08.03.2010г.

278/08.03.2010г.

279/09.03.2010г.

104,10лв.

22,60лв.

22,50лв.

38,60лв.



340 кв.м. с начин на трайно 
ползване: лозови насаждения, 
съставляващ имот № 203 от 
масив 37 по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей,  Липака” в 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, обл.Пловдив.

12. Поземлен имот с площ от 1 
991 кв.м. с начин на трайно 
ползване: лозови насаждения, 
съставляващ имот № 287 от 
масив 33 по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака”, в 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, обл.Пловдив.

13. Поземлен имот с площ от 2 
257 кв.м. с начин на трайно 
ползване: лозови насаждения, 
съставляващ имот № 288 от 
масив 33 по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака”, в 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, обл.Пловдив.

14. Поземлен имот с площ от 2 
933 кв.м. с начин на трайно 
ползване: лозови  насаждения, 
съставляващ имот № 289 от 
масив 33 по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака”, в 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, обл.Пловдив.

280/09.03.2010г.

283/15.03.2010г.

284/15.03.2010г.

285/16.03.2010г.

62,70лв.

93,20лв.

105,60лв.

137,40лв.



15. Поземлен имот с площ от 1 
200 кв.м. с начин на трайно 
ползване: лозови насаждения, 
съставляващ имот № 290 от 
масив  33 по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака”, в 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, обл.Пловдив.

16. Поземлен имот с площ от 
2 502 кв.м с начин на трайно 
ползване: лозови насаждения, 
съставляващ имот № 293 от 
масив 33 по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака”, в 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, обл.Пловдив. 

17. Поземлен имот с площ от 2 
064 кв.м. с начин на трайно 
ползване: лозови насаждения, 
съставляващ имот № 285 от 
масив 33 по кадастралната 
карта на местността
“Пантелей, Липака”, в 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, обл.Пловдив. 

18. Поземлен имот с площ от 1 
688 кв.м. с начин на трайно 
ползване: лозови насаждения, 
съставляващ имот № 269 от 

та масив 33 по кадастрална
карта на местността 
“Пантелей, Липака”, в 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, обл.Пловдив.

286/16.03.2010г.

287/16.03.2010г.

288/17.03.2010г.

289/17.03.2010г.

56.20 лв.

117,10лв.

96,60лв.

79,00 лв.



19. Поземлен имот с площ от 1 
569 кв.м. с начин на трайно 
ползване: лозови насаждения, 
съставляващ имот № 272 от 
масив 33 по кадастралната 
карта на местността
“Пантелей, Липака”, в 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, обл.Пловдив.

20. Поземлен имот с площ от 
839 кв.м. с начин на трайно 
ползване: лозови насаждения, 
съставляващ имот № 284 от 
масив 33 по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака”, в 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, обл.Пловдив.

21. Поземлен имот с площ от 3 
193 кв.м. с начин на трайно 
ползване: лозови насаждения, 
съставляващ имот № 286 от 
масив 33 по кадастралната 
карта на местността
“Пантелей, Липака”, в 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, обл.Пловдив.

22. Поземлен имот с площ от 4 
345 кв.м. с начин на трайно 
ползване: лозови насаждения, 
съставляващ имот № 280 от 
масив 33 по кадастралната 

290/17.03.2010г.

291/18.03.2010г.

292/18.03.2010г.

293/23.03.2010г.

73,40лв.

39,40лв.

149,40лв.

203,30лв.



карта на местността 
“Пантелей, Липака”, в 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, обл.Пловдив. 

23. Поземлен имот с площ от 2 
648 кв.м.  с начин на трайно 
ползване: лозови насаждения, 
съставляващ имот № 278 от 
масив 33 по кадастралната 
карта на местността
“Пантелей, Липака”, в 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, обл.Пловдив.

24. Поземлен имот с площ от 2 
794 кв.м. с начин на трайно 
ползване: лозови насаждения, 
съставляващ имот № 277  от 
масив 33 по кадастралната 
карта на  местността 
“Пантелей, Липака”, в 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, обл.Пловдив.

25. Поземлен имот с площ от 2 
308 кв.м. с начин на трайно 
ползване: лозови насаждения, 
съставляващ имот № 276 от 
масив 33 по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака”, в 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, обл.Пловдив.

26. Поземлен имот с площ от 3 
308 кв.м. с начин на трайно 
ползване: лозови  насаждения, 
съставляващ имот № 279 от 

294/23.03.2010г.

295/23.03.2010г.

296/23.03.2010г

123,90 лв.

130,80лв.

108,00лв.

154,80лв.



масив 33 по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака”,  в 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, обл.Пловдив.
------------------------------------
27. Поземлен имот с площ от 1 
323 кв.м. с начин на трайно 
ползване: лозови насаждения, 
съставляващ имот № 281 от 
масив 33 по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей,  Липака”, в 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, обл.Пловдив. 

28. Поземлен имот с площ от 1 
685 кв.м. с начин на трайно 
ползване: лозови насаждения, 
съставляващ имот № 282 от 
масив 33 по кадастралната 
карта на местността
“Пантелей, Липака”, в 
землището на гр.Първомай, 
кв.Дебър, общ.Първомай, 
обл.Пловдив .

297/24.03.2010г

298/24.03.2010г.

299/24.03.2010г.

61,90лв.

78,90лв.


