
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/2013г./

№ Описание на имота № на АОС
Вид на 

разпоредителната 
сделка

Пазарна 
оценка

без ДДС

Данъчна 
оценка

Цена 
определена 

от  
Общински 

съвет

Крайна 
цена на 

сделката
без ДДС

Начин на 
разпореж

дане

Насрещна страна 
по сделката

1 Поземлен имот № 
000583 с площ от 
1,057 дка., с НТП: 
др.сел.ст.тер., 
находящ се в 
местността “До 
гробето” в 
землището на 
с.Дълбок извор, 
общ..Първомай, обл. 
Пловдив.

609/26.07.2012г. Продажба чрез 
търг по чл.35, ал.1 
и ал.6 от ЗОС 
Решение № 
227/28.03.2013г. 
по Протокол № 20 
на ОбС Първомай

2 083,60лв. 2 220лв. Заповед № РД-
15-

204/26.04.2013г.

Договор 
312/17.06.2013г. 

Димитър Бориславов 
Минев гр.София, 
общ..Столична

2 Поземлен имот № 
330001 с площ от 
24,857 дка., с НТП: 
изоставена нива, 
пета категория 
/0.396/ четвърта 
категория /24.461/, 
находящ се в 
местността “Адата 
Ормана п.чил” в 
землището на 
гр.Първомай, 
общ..Първомай, обл. 
Пловдив.

610/30.07.2012г. Продажба чрез 
търг по чл.35, ал.1 
и ал.6 от ЗОС 
Решение № 
166/30.11.2012г. 
по Протокол № 16 
на ОбС Първомай

3 513,70лв. 12 750 Заповед № РД-
15-

14/09.01.2013г.

Договор 
25/25.01.2013г. 
Христоз Панчев 

Христозов 
гр.Димитровград, 

общ.Димитровград, 
обл. Хасково



3 Поземлен имот № 
018051 с площ от 
5,310 дка., с НТП: 
нива, пета категория 
/4.296/ шеста 
категория /1.014/, 
находящ се в 
местността “Малкия 
друм” в землището 
на с.Виница, 
общ..Първомай, обл. 
Пловдив.

552/16.03.2012г. Продажба чрез 
търг по чл.35, ал.1 
и ал.6 от ЗОС 
Решение № 
169/30.11.2012г. 
по Протокол № 16 
на ОбС Първомай

528,30лв. 3 001лв. Заповед № РД-
15-

15/09.01.2013г.

Договор 
26/25.01.2013г. 
„МАП АГРО” 

с.Виница, 
общ.Първомай, 

обл.Пловдив

4 90/1410 идеални 
части от дворно 
място, цялото 
застроено и 
незастроено с площ 
от 1410кв.м., 
предназначен за 
жилищно 
строителство, 
съставляващ парцел 
/УПИ/ І – 800 от 
квартал 70 по 
регулационния план 
на с.Дълбок извор, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив 
одобрен със Заповед 
№ 374/1971г.

624/03.12.2012г. Продажба по 
чл.36, ал.1, т.2 и 
ал.3 от ЗОС, чл.55, 
ал.1, т.3 от 
Наредбата за реда 
за придобиване, 
управление и 
разпореждане с 
общинско 
имущество, 
Решение № 
190/21.12.2012г. 
по Протокол № 17 
на ОбС Първомай

387лв. 441лв. Заповед № РД-
15-

8/08.01.2013г.

Договор 
30/01.02.2013г. 

Невена Димитрова 
Гешева с.Дълбок 

извор, 
общ.Първомай, 

обл.Пловдив, Павел 
Георгиев Гешев 
с.Дълбок извор, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив, 

Йорданка Георгиева 
Славова 

гр.Първомай, 
общ.Първомай, 

обл.Пловдив

5 280/946 идеални 
части от дворно 
място, цялото 
застроено и 
незастроено с площ 
от 946кв.м., 
предназначен за 
жилищно 
строителство, 

623/30.11.2012г. Продажба по 
чл.36, ал.1, т.2 и 
ал.3 от ЗОС, чл.55, 
ал.1, т.3 от 
Наредбата за реда 
за придобиване, 
управление и 
разпореждане с 
общинско 

1 107,70лв. 1 680лв. Заповед № РД-
15-

9/08.01.2013г.

Договор 
31/04.02.2013г. 

Райчо Димитров 
Марков с.Искра, 
общ.Първомай, 

обл.Пловдив



съставляващ парцел 
/УПИ/ І – 454 от 
квартал 42а по 
регулационния план 
на с.Искра, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив 
одобрен със Заповед 
№ 308/1971г. и 
изменен със заповед 
№ РД-15-
678/20.09.2012г.

имущество, 
Решение № 
191/21.12.2012г. 
по Протокол № 17 
на ОбС Първомай 

6 Поземлен имот № 
025144 с площ от 
27,023 дка., с НТП: 
нива, шеста 
категория, находящ 
се в местността 
“Костово” в 
землището на 
с.Брягово, 
общ..Първомай, обл. 
Пловдив.

548/07.03.2012г. Продажба чрез 
търг по чл.35, ал.1 
и ал.6 от ЗОС 
Решение № 
167/30.11.2012г. 
по Протокол № 16 
на ОбС Първомай

1 751,10лв. 10 733лв. Заповед № РД-
15-

35/21.01.2013г.

Договор 
39/11.02.2013г. 
Леонид Благоев 

Джоглев гр.Пловдив, 
общ.Пловдив

7 Реално обособена 
част с площ от 278 
кв.м. от 
североизточната 
част на УПИ ХХІV- 
столова, който по 
документ за 
собственост е с 
площ от 1875 кв.м. 
от кв. 8 по 
регулационния план 
на с.Воден, 
общ.Първомай, обл. 
Пловдив, одобрен 
със заповед № 
730/1965г., за която 

Покупка по чл.18, 
от ЗС, чл.34, ал.2, 
чл.21, ал.4 от ЗОС, 
чл.199, ал.1, т.3 от 
ЗУТ, чл.8, ал.2 от 
Наредбата за реда 
за придобиване, 
управление и 
разпореждане с 
общинско 
имущество, 
Решение № 
192/21.12.2012г. 
по Протокол № 17 
на ОбС Първомай

667,20лв. 1468,28лв. Договор 
58/25.02.2013г. 

Фикрет Акиф Шакир 
с.Воден,  

общ.Първомай, 
обл.Пловдив, Севим 

Сали Шакир 
с.Воден,  

общ.Първомай, 
обл.Пловдив



реална част е 
отредена пешеходна 
алея между о.т. № 
43-4, със Заповед № 
РД-15-
543/04.07.2012г. на 
кмета на Община 
Първомай за 
частично изменение 
на ПУП-ПР за УПИ 
ХХІV-столова.

8 Застроен уреголиран 
поземлен имот с 
площ от 1100 кв.м. в 
едно с построена в 
него двуетажна 
полумасивна сграда 
с планоснимачен № 
631 със застроена 
площ от 158 кв.м., 
съставляващ 
парцел/УПИ/ ІІ- 
общински, находящ 
се квартал 68 по 
регулационния план 
на с.Брягово, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив, 
одобрен със заповед 
№ РД-15-62/1988г.

434/21.07.2011г. Продажба чрез 
търг по чл.35, ал.1 
и ал.6 от ЗОС 
Решение № 
168/30.11.2012г. 
по Протокол № 16 
на ОбС Първомай

4 625,40лв. 12 720лв. Заповед
№ РД-15-

34/21.01.2013г.

Договор 
59/26.02.2013г. 

Димитър Христев 
Минков с.Брягово,  

общ.Първомай, 
обл.Пловдив

9 Поземлен имот № 
132012 с площ от 
114,098 дка., с НТП: 
използвана ливада, 
четвърта категория, 
находящ се в 
местността 
“Чилтика” в 
землището на 

730/09.11.2004г. Продажба чрез 
търг по чл.35, ал.1 
и ал.6 от ЗОС 
Решение № 
184/21.12.2012г. 
по Протокол № 17 
на ОбС Първомай

10 542,70лв. 80 000лв. Заповед № РД-
15-

62/01.02.2013г.

Договор 
59/26.02.2013г. 

„ПАНЕМ 
КОНСУЛТ” ЕООД 

гр.София, 
обл.София, 

общ.Столична



гр.Първомай,обл. 
Пловдив.

10 Поземлен имот № 
843005 с площ от 
3,926 дка., с НТП: 
нива, шеста 
категория, находящ 
се в местността 
“Бялата пръст” в 
землището на 
гр.Първомай,обл. 
Пловдив.

Поземлен имот № 
843007 с площ от 
2,472 дка., с НТП: 
нива, шеста 
категория, находящ 
се в местността 
“Бялата пръст” в 
землището на 
гр.Първомай,обл. 
Пловдив.

Поземлен имот № 
816043 с площ от 
2,437 дка., с НТП: 
нива, трета 
категория, находящ 
се в местността 
“Бозалъка сая 
кория” в землището 
на гр.Първомай,обл. 
Пловдив.

Поземлен имот № 
814001 с площ от 
6,920 дка., с НТП: 
нива, пета категория 

549/08.03.2012г., 
550/09.03.2012г., 
561/21.03.2012г., 
557/19.03.2012г., 
551/09.03.2012г

Продажба чрез 
търг по чл.35, ал.1 
и ал.6 от ЗОС 
Решение № 185, 
186, 187, 188,
189/21.12.2012г. 
по Протокол № 17 
на ОбС Първомай

318лв., 
200,20лв, 
358,20лв, 
1 068лв., 
395,20лв.

2190лв., 
1380лв., 
1470лв., 
3860лв., 
1465лв.

Заповеди 
№ РД-15-

57/01.02.2013г., 
№ РД-15-

58/01.02.2013г., 
№ РД-15-

59/01.02.2013г., 
№ РД-15-

60/01.02.2013г., 
№ РД-15-

61/01.02.2013г. 

Договор 
74/07.03.2013г. 
Евгени Начев 

Хаджиев 
гр.Първомай, 

общ.Първомай, 
обл.Пловдив



/0.086/, четвърта 
категория /6.834/ 
находящ се в 
местността 
“Бозалъка сая 
кория” в землището 
на гр.Първомай,обл. 
Пловдив.

Поземлен имот № 
812021 с площ от 
2,553 дка., с НТП: 
нива, четвърта 
категория, находящ 
се в местността 
“Мерия под 
саякория” в 
землището на 
гр.Първомай,обл. 
Пловдив.

11 80/1000 идеални 
части от дворно 
място, цялото 
застроено и 
незастроено с площ 
от 1000кв.м., 
предназначен за 
жилищно 
строителство, 
съставляващ парцел 
/УПИ/ І – 455 от 
квартал 33 по 
регулационния план 
на с.Езерово, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив 
одобрен със Заповед 
№ 59/1986г. и 

632/19.02.2013г. Продажба по 
чл.36, ал.1, т.2 и 
ал.3 от ЗОС, чл.55, 
ал.1, т.3 от 
Наредбата за реда 
за придобиване, 
управление и 
разпореждане с 
общинско 
имущество, 
Решение № 
232/28.03.2013г. 
по Протокол № 20 
на ОбС Първомай

167лв. 520лв. Заповед № РД-
15-

168/05.04.2013г.

Договор 
156/17.04.2013г. 
Хасан Мехмед 

Ибрям 
гр.Маджарово, 

общ.Маджарово, 
обл.Хасково



изменен със заповед 
№ РД-15-
764/18.10.2012г.

12 63/1363 идеални 
части от дворно 
място, цялото 
застроено и 
незастроено с площ 
от 1363кв.м., 
предназначен за 
жилищно 
строителство, 
съставляващ парцел 
/УПИ/ ХVІІ – 488 от 
квартал 37 по 
регулационния план 
на с.Градина, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив 
одобрен със Заповед 
№ 772/1974г.

633/19.02.2013г. Продажба по 
чл.36, ал.1, т.2 и 
ал.3 от ЗОС, чл.55, 
ал.1, т.3 от 
Наредбата за реда 
за придобиване, 
управление и 
разпореждане с 
общинско 
имущество, 
Решение № 
231/28.03.2013г. 
по Протокол № 20 
на ОбС Първомай

270,90лв. 447,30лв. Заповед № РД-
15-

167/05.04.2013г.

Договор 
157/17.04.2013г. 
Павел Стоянов 

Генов с.Градина, 
общ.Първомай, 

обл.Пловдив

13 Поземлен имот № 
056032 с площ от 
6,830 дка., с НТП: 
нива, трета 
категория, находящ 
се в местността 
“Демиралан” в 
землището на 
с.Брягово, 
общ.Първомай,обл. 
Пловдив.

710/18.04.2013г. Продажба чрез 
търг по чл.35, ал.1 
и ал.6 от ЗОС 
Решение № 
256/25.04.2013г. 
по Протокол № 21 
на ОбС Първомай

803,20лв 4 500лв. Заповед № РД-
15-

250/16.05.2013г.

Договор 
222/17.05.2013г. ЕТ 

”АГРО – Янко 
Манолов” гр.София, 

общ.Столична, 
обл.София

14 Поземлен имот № 
160027 с площ от 
5,590 дка., с НТП: 
нива, пета и 
четвърта категория, 
находящ се в 
местността 

607/26.07.2012г. Продажба чрез 
търг по чл.35, ал.1 
и ал.6 от ЗОС 
Решение № 
226/28.03.2013г. 
по Протокол № 20 
на ОбС Първомай

816,50лв. 7 267,90лв. Заповед № РД-
15-

202/26.04.2013г.

Договор 
232/22.05.2013г. 
Росен Порязов 

Гърчев с.Градина, 
общ.Първомай, 

обл.Пловдив



“Летището” в 
землището на 
с.Градина, 
общ.Първомай,обл. 
Пловдив.

15 Поземлен имот № 
160028 с площ от 
7,409 дка., с НТП: 
нива, пета и 
четвърта категория, 
находящ се в 
местността 
“Летището” в 
землището на 
с.Градина, 
общ.Първомай,обл. 
Пловдив.

608/26.07.2012г. Продажба чрез 
търг по чл.35, ал.1 
и ал.6 от ЗОС 
Решение № 
226/28.03.2013г. 
по Протокол № 20 
на ОбС Първомай

1 083,10лв. 5 500лв. Заповед № РД-
15-

203/26.04.2013г.

Договор 
233/22.05.2013г. 
Росен Порязов 

Гърчев с.Градина, 
общ.Първомай, 

обл.Пловдив

16 Поземлен имот № 
869016 с площ от 
0,554 дка., с НТП: 
нива, пета 
категория, находящ 
се в местността 
“Реални граници 
Ал.” в землището на 
гр.Първомай, 
общ.Първомай,обл. 
Пловдив.

599/20.07.2012г. Продажба чрез 
търг по чл.35, ал.1 
и ал.6 от ЗОС 
Решение № 
228/28.03.2013г. 
по Протокол № 20 
на ОбС Първомай

67,90лв. 883лв. Заповед № РД-
15-

205/26.04.2013г.

Договор 
239/23.05.2013г. 
„РИЛА 1” АД 

гр.Пловдив 4004, 
обл.Пловдив

17 Поземлен имот № 
100032 с площ от 
4,149 дка., с НТП: 
изоставена нива, 
десета и девета 
категория, находящ 
се в местността 
“Чамурлия” в 
землището на 
с.Искра, 
общ.Първомай,обл. 

603/23.07.2012г. Продажба чрез 
търг по чл.35, ал.1 
и ал.6 от ЗОС 
Решение № 
225/28.03.2013г. 
по Протокол № 20 
на ОбС Първомай

84,60лв. 1660лв. Заповед № РД-
15-

201/26.04.2013г.

Договор 
242/23.05.2013г. 
Георги Петков 

Зидарев с.Искра, 
общ.Първомай, 

обл.Пловдив



Пловдив.

18 Поземлен имот № 
010007 с площ от 
2,562 дка., с НТП: 
нива, пета 
категория, находящ 
се в местността 
“Харманлан” в 
землището на 
с.Искра, 
общ.Първомай,обл. 
Пловдив.

604/23.07.2012г. Продажба чрез 
търг по чл.35, ал.1 
и ал.6 от ЗОС 
Решение № 
225/28.03.2013г. 
по Протокол № 20 
на ОбС Първомай

288,70лв. 960лв. Заповед № РД-
15-

200/26.04.2013г.

Договор 
246/23.05.2013г. 
Сияна Иванова 

Параскова гр.София, 
общ.Столична 

19 Поземлен имот № 
450001 с площ от 
4,609 дка., с НТП: 
пасище, мера, шеста 
категория, находящ 
се в местността 
“Синият кайнак” в 
землището на 
с.Дълбок извор, 
общ.Първомай,обл. 
Пловдив.

Покупка по чл.34, 
ал.2 от ЗОС, чл.8, 
ал.2 от Наредбата 
за реда за 
придобиване, 
управление и 
разпореждане с 
общинско 
имущество, 
Решение № 
273/30.05.2013г. 
по Протокол № 22 
на ОбС Първомай

184,40лв. 2 995,85лв. Договор 
306/12.06.2013г. 
Митра Василева 
Танева с.Дълбок 

извор, 
общ.Първомай, 

обл.Пловдив, Пенка 
Георгиева Гитанова 

с.Дълбок извор, 
общ.Първомай, 

обл.Пловдив, Атанас 
Благоев Гитанов 
с.Дълбок извор, 
общ.Първомай, 

обл.Пловдив, Ангел 
Благоев Гитанов  
с.Дълбок извор, 
общ.Първомай, 

обл.Пловдив

20 Поземлен имот № 
450003 с площ от 
3,273 дка., с НТП: 
пасище, мера, шеста 
категория, находящ 
се в местността 
“Синият кайнак” в 
землището на 

Покупка по чл.34, 
ал.2 от ЗОС, чл.8, 
ал.2 от Наредбата 
за реда за 
придобиване, 
управление и 
разпореждане с 
общинско 

130,90лв. 2 127,45лв. Договор 
307/12.06.2013г. 
Стоян Димитров 

Кротнев гр.Пловдив, 
общ.Пловдив, обл. 
Пловдив, Станка 

Атанасова Кротнева 
гр.Пловдив, 



с.Дълбок извор, 
общ.Първомай,обл. 
Пловдив.

имущество, 
Решение № 
273/30.05.2013г. 
по Протокол № 22 
на ОбС Първомай

общ.Пловдив, обл. 
Пловдив, Атанас 

Запрянов Кротнев 
гр.Пловдив, 

общ.Пловдив, обл. 
Пловдив, Георги 

Димитров Шейтанов 
гр.Пловдив, 

общ.Пловдив, обл. 
Пловдив, Гинка 

Георгиева Кръстева 
гр.Пловдив, 

общ.Пловдив, обл. 
Пловдив, Йовка 

Рангелова Кротнева  
гр.Пловдив, 

общ.Пловдив, обл. 
Пловдив, Георги 

Димитров Кротнев 
гр.Пловдив, 

общ.Пловдив, обл. 
Пловдив, Елена 

Димитрова Кротнева 
гр.Пловдив, 

общ.Пловдив, обл. 
Пловдив

21 Поземлен имот № 
450004 с площ от 
4,092 дка., с НТП: 
пасище, мера, шеста 
категория, находящ 
се в местността 
“Синият кайнак” в 
землището на 
с.Дълбок извор, 
общ.Първомай,обл. 
Пловдив.

Покупка по чл.34, 
ал.2 от ЗОС, чл.8, 
ал.2 от Наредбата 
за реда за 
придобиване, 
управление и 
разпореждане с 
общинско 
имущество, 
Решение № 
273/30.05.2013г. 
по Протокол № 22 
на ОбС Първомай

381,20лв. 2 659,80лв. Договор 
308/12.06.2013г. 

Елена Димитрова 
Кротнева 

гр.Пловдив, 
общ.Пловдив, обл. 

Пловдив, Гинка 
Георгиева Кръстева 

гр.Пловдив, 
общ.Пловдив, обл. 
Пловдив, Евгений 
Димитров Гърков 

гр.Пловдив, 



общ.Пловдив, обл. 
Пловдив

22 Поземлен имот № 
019025 с площ от 
12,549 дка., с НТП: 
нива, четвърта 
категория, находящ 
се в местността 
“Юрта под село” в 
землището на 
с.Градина, 
общ..Първомай, обл. 
Пловдив.

644/15.03.2013г. Продажба чрез 
търг по чл.35, ал.1 
и ал.6 от ЗОС 
Решение № 
251/25.04.2013г. 
по Протокол № 21 
на ОбС Първомай.

1 861,60лв. 8 900лв. Заповед № РД-
15-

335/26.06.2013г.

Договор 
373/15.07.2013г. 
Васил Николов 

Попов гр.Първомай, 
обл.Пловдив

23 1.Поземлен имот с 
площ от 4 110 кв.м., 
с начин на трайно 
ползване: лозови 
насаждения, 
съставляващ имот № 
146 от масив № 38 
по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака” 
в землището на 
гр.Първомай, 
кв.Дебър, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив

2.Поземлен имот с 
площ от 0,997 кв.м., 
с начин на трайно 
ползване: лозови 
насаждения, 
съставляващ имот № 
147 от масив № 38 
по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака” 

648/18.03.2013г.

649/18.03.2013г.

Продажба чрез 
търг по чл.35, ал.1 
и ал.6 от ЗОС 
Решение № 267 и 
Решение № 268  от 
30.05.2013г. по 
Протокол № 22 на 
ОбС Първомай.

176,30лв.

42,80лв.

1 455лв.

355лв.

Заповед № РД-
15-

353/01.07.2013г.

Договор 
413/06.08.2013г. 
„ДОЯН” ЕООД 

гр.София 



в землището на 
гр.Първомай, 
кв.Дебър, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив

3.Поземлен имот с 
площ от 3,107 кв.м., 
с начин на трайно 
ползване: лозови 
насаждения, 
съставляващ имот № 
141 от масив № 38 
по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака” 
в землището на 
гр.Първомай, 
кв.Дебър, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив

4.Поземлен имот с 
площ от 3,391 кв.м., 
с начин на трайно 
ползване: лозови 
насаждения, 
съставляващ имот № 
142 от масив № 38 
по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака” 
в землището на 
гр.Първомай, 
кв.Дебър, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив

5.Поземлен имот с 

650/18.03.2013г.

651/19.03.2013г.

652/19.03.2013г.

133,30лв.

145,50лв.

142,40лв.

1 105лв.

1 205лв.

1 180лв.



площ от 3,319 кв.м., 
с начин на трайно 
ползване: лозови 
насаждения, 
съставляващ имот № 
143 от масив № 38 
по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака” 
в землището на 
гр.Първомай, 
кв.Дебър, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив

6.Поземлен имот с 
площ от 3,780 кв.м., 
с начин на трайно 
ползване: лозови 
насаждения, 
съставляващ имот № 
144 от масив № 38 
по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака” 
в землището на 
гр.Първомай, 
кв.Дебър, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив

7.Поземлен имот с 
площ от 2,283 кв.м., 
с начин на трайно 
ползване: лозови 
насаждения, 
съставляващ имот № 
145 от масив № 38 
по кадастралната 

653/19.03.2013г.

654/19.03.2013г.

162,20лв.

97,90лв.

1 345лв.

815лв.



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

8.Поземлен имот с 
площ от 1 069 кв.м., 
с начин на трайно 
ползване: друга 
изоставена нива, 
съставляващ имот № 
43 от масив 32 по 
кадастралната карта 
на местността 
“Пантелей, Липака” 
в землището на 
гр.Първомай, 
кв.Дебър

9.Поземлен имот с 
площ от 267 кв.м., с 
начин на трайно 
ползване: друга 
изоставена нива, 
съставляващ имот № 
44 от масив 32 по 
кадастралната карта 
на местността 
“Пантелей, Липака” 
в землището на 
гр.Първомай, 
кв.Дебър

10.Поземлен имот с 
площ от 8 141 кв.м., 
с начин на трайно 

704/15.04.2013г.

705/15.04.2013г.

700/12.04.2013г.

27,00лв.

5,50лв.

206,00лв.

365лв.

95лв.

2 755лв.



ползване: друга 
изоставена нива, 
съставляващ имот № 
229 от масив 33 по 
кадастралната карта 
на местността 
“Пантелей, Липака” 
в землището на 
гр.Първомай, 
кв.Дебър

11.Поземлен имот с 
площ от 636 кв.м., с 
начин на трайно 
ползване: друга 
изоставена нива, 
съставляващ имот № 
231 от масив 33 по 
кадастралната карта 
на местността 
“Пантелей, Липака” 
в землището на 
гр.Първомай, 
кв.Дебър

12.Поземлен имот с 
площ от 458 кв.м., с 
начин на трайно 
ползване: друга 
изоставена нива, 
съставляващ имот № 
230 от масив 33 по 
кадастралната карта 
на местността 
“Пантелей, Липака” 
в землището на 
гр.Първомай, 
кв.Дебър

702/12.04.2013г.

701/12.04.2013г.

16,10лв.

11,60лв.

215лв.

155лв.



13.Поземлен имот с 
площ от 5 552 кв.м., 
с начин на трайно 
ползване: друга 
изоставена нива, 
съставляващ имот № 
42 от масив 32 по 
кадастралната карта 
на местността 
“Пантелей, Липака” 
в землището на 
гр.Първомай, 
кв.Дебър

703/12.04.2013г. 140,50лв. 1 865лв.

24 1.Поземлен имот № 
845023, с площ 
1,801 дка, с начин на 
трайно ползване – 
нива, категория на 
земята при 
неполивни условия: 
четвърта, находящ 
се в местността 
“Бялата пръст”, в 
землището на 
гр.Първомай, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив

2.Поземлен имот № 
818336 с площ 
10,884 дка., с начин 
на трайно ползване 
– нива, категория на 
земята при 
неполивни условия: 
шеста, находящ се в 
местността 
“Въчевбряст 
крушака”, в 

647/18.03.2013г.

630/12.12.2012г.

Продажба чрез 
търг по чл.35, ал.1 
и ал.6 от ЗОС 
Решение № 
269/30.05.2013г. 
по Протокол № 22 
на ОбС Първомай.

278,80лв.

1 057,80лв.

990лв.

5 880,00лв.

Заповеди № РД-
15-

336/26.06.2013г., 
№ РД-15-

337/26.06.2013г., 
№ РД-15-

338/26.06.2013г., 
№ РД-15-

339/26.06.2013г., 
№ РД-15-

340/26.06.2013г., 
№ РД-15-

341/26.06.2013г., 
№ РД-15-

342/26.06.2013г., 
№ РД-15-

343/26.06.2013г., 
№ РД-15-

344/26.06.2013г.

Договор 
439/13.08.2013г. 

Евгени Начев 
Хаджиев 

гр.Първомай, 
обл.Пловдив



землището на 
гр.Първомай, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

3.Поземлен имот № 
818183, с площ 
3,872 дка, с начин на 
трайно ползване – 
нива, категория на 
земята при 
неполивни условия: 
шеста (0.096), пета 
(3.776), находящ се 
в местността 
“Въчевбряст 
крушака”, в 
землището на 
гр.Първомай, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

4.Поземлен имот № 
819009, с площ 
4,042 дка, с начин на 
трайно ползване – 
нива, категория на 
земята при 
неполивни условия: 
шеста (3.505), 
четвърта (0.537), 
находящ се в 
местността “Черно 
куле бадар.к”, в 
землището на 
гр.Първомай, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

629/12.12.2012г.

661/25.03.2013г.

8,40лв. 
399,70лв.

306,60лв. и 
74,80лв.

90,90лв. и 

2 130,00лв.

2 240,00лв.

1 124,00лв.



5.Поземлен имот № 
819004, с площ 
2,049 дка, с начин на 
трайно ползване – 
нива, категория на 
земята при 
неполивни условия: 
шеста (1.039), 
четвърта (1.010), 
находящ се в 
местността “Черно 
куле бадар.к”, в 
землището на 
гр.Първомай, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

6.Поземлен имот № 
841021, с площ 
8,949 дка, с начин на 
трайно ползване – 
нива, категория на 
земята при 
неполивни условия: 
четвърта, находящ 
се в местността 
“Орешака 
моран.лозя”, в 
землището на 
гр.Първомай, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив

7.Поземлен имот № 
848044, с площ 
4,546 дка, с начин на 
трайно ползване – 
нива, категория на 
земята при 

662/25.03.2013г.

663/26.03.2013г.

664/26.03.2013г.

140,70лв.

1 385,30лв.

441,90лв.

5 090,00лв.

2 502,00лв.



неполивни условия: 
шеста, находящ се в 
местността 
“Джамбаз тепе”, в 
землището на 
гр.Първомай, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

8.Поземлен имот № 
848038, с площ 
3,436 дка, с начин на 
трайно ползване – 
нива, категория на 
земята при 
неполивни условия: 
шеста, находящ се в 
местността 
“Джамбаз тепе”, в 
землището на 
гр.Първомай, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

9.Поземлен имот № 
848010, с площ 
3,946 дка, с начин на 
трайно ползване – 
нива, категория на 
земята при 
неполивни условия: 
шеста, находящ се в 
местността 
“Джамбаз тепе”, в 
землището на 
гр.Първомай, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

665/26.03.2013г.

666/26.03.2013г.

334,00лв.

383,60лв.

1 888,00лв.

2 150,00лв.

25 Поземлен имот № 769/11.06.2013г. Продажба чрез  11,10лв. 60лв. Заповед № РД- Договор 



230091, с площ 
0,091 дка, с начин на 
трайно ползване – 
нива, категория на 
земята при 
неполивни условия: 
пета, находящ се в 
местността “Кабата 
каладж. чеир”, в 
землището на 
гр.Първомай, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

търг по чл.35, ал.1 
и ал.6 от ЗОС 
Решение № 

295/12.07.2013г. 
по Протокол № 25 
на ОбС Първомай.

15-
469/29.08.2013г.

487/24.09.2013г. 
Делчо Пенев Пенев 

гр.Първомай, 
обл.Пловдив

26 1.Имот № 002001, с 
площ 5,003 дка, с 
начин на трайно 
ползване – Нива, 
четвърта категория, 
находящ се в 
местността “Дурука 
котк.могили”, в 
землището на 
с.Татарево, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

2.Имот № 003002, с 
площ 4,909 дка, с 
начин на трайно 
ползване – лозе, 
четвърта категория, 
находящ се в 
местността “Дурука 
котк.могили”, в 
землището на 
с.Татарево, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

660/21.03.2013г.

659/21.03.2013г.

Продажба чрез 
търг по чл.35, ал.1 

и ал.6 от ЗОС 
Решение № 

283/20.06.2013г. 
по Протокол № 23 
на ОбС Първомай.

516,30лв.

919лв.

2 500лв.

2 350лв.

Заповед № РД-
15-

455/26.08.2013г.

Договор 
486/24.09.2013г. 

Йордан Димитров 
Костадинов 
гр.София, 

общ.Столична



3.Имот № 003001, с 
площ 9,003 дка, с 
начин на трайно 
ползване – лозе, 
четвърта категория, 
находящ се в 
местността “Дурука 
котк.могили”, в 
землището на 
с.Татарево, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

4.Имот № 003005, с 
площ 1,988 дка, с 
начин на трайно 
ползване – лозе, 
шеста категория, 
находящ се в 
местността “Дурука 
котк.могили”, в 
землището на 
с.Татарево, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

5.Имот № 003009, с 
площ 3,681 дка, с 
начин на трайно 
ползване – лозе, 
шеста категория, 
находящ се в 
местността “Дурука 
котк.могили”, в 
землището на 
с.Татарево, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

658/21.03.2013г.

657/21.03.2013г.

656/20.03.2013г.

1 685,40лв.

233,80лв.

432,90лв.

4 320лв.

850лв.

1 580лв.



6.Имот № 003023, с 
площ 1,979 дка, с 
начин на трайно 
ползване – лозе, 
шеста категория, 
находящ се в 
местността “Дурука 
котк.могили”, в 
землището на 
с.Татарево, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

7.Имот № 003028, с 
площ 2,293 дка, с 
начин на трайно 
ползване – лозе, 
шеста категория, 
находящ се в 
местността “Дурука 
котк.могили”, в 
землището на 
с.Татарево, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

8.Имот № 007179, с 
площ 2,380 дка, с 
начин на трайно 
ползване – лозе, 
шеста категория, 
находящ се в 
местността 
“Дълбокото дере”, в 
землището на 
с.Татарево, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

655/20.03.2013г.

673/27.03.2013г.

672/27.03.2013г.

232,70лв.

269,70лв.

279,90лв.

850лв.

980лв.

1 020лв.



9.Имот № 007163, с 
площ 3,240 дка, с 
начин на трайно 
ползване – лозе, 
шеста категория, 
находящ се в 
местността 
“Дълбокото дере”, в 
землището на 
с.Татарево, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

10.Имот № 007162, с 
площ 2,100 дка, с 
начин на трайно 
ползване – лозе, 
шеста категория, 
находящ се в 
местността 
“Дълбокото дере”, в 
землището на 
с.Татарево, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

11.Имот № 003039, с 
площ 3,244 дка, с 
начин на трайно 
ползване – лозе, 
шеста категория, 
находящ се в 
местността “Дурука 
котк.могили”, в 
землището на 
с.Татарево, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

671/27.03.2013г.

670/27.03.2013г.

674/27.03.2013г.

381лв.

277,80лв.

381,50лв.

1 380лв.

900лв.

1 390лв.



12.Имот № 011064, с 
площ 1,964 дка, с 
начин на трайно 
ползване – лозе, 
шеста категория, 
находящ се в 
местността 
“Мал.дере”, в 
землището на 
с.Татарево, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

13. Имот № 003044, 
с площ 2,436 дка, с 
начин на трайно 
ползване – лозе, 
шеста категория, 
находящ се в 
местността “Дурука 
котк.могили”, в 
землището на 
с.Татарево, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

14. Имот № 003052, 
с площ 1,850 дка, с 
начин на трайно 
ползване –лозе, 
четвърта категория, 
находящ се в 
местността “Дурука 
котк.могили”, в 
землището на 
с.Татарево, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

676/28.03.2013г.

675/27.03.2013г.

699/12.04.2013г.

259,80лв.

286,50лв.

346,30лв.

840лв.

1 040лв.

880лв.

27 Поземлен имот № 615/05.10.2012г. Продажба чрез  252,20лв. 710лв. Заповед № РД- Договор 



135021 с площ от 
1,178 дка., с НТП: 
нива, четвърта 
категория, находящ 
се в местността 
“Бос. Вод-ца 
салхана” в 
землището на 
гр.Първомай, 
общ.Първомай, обл. 
Пловдив.

търг по чл.35, ал.1 
и ал.6 от ЗОС 
Решение № 

295/12.07.2013г. 
по Протокол № 25 
на ОбС Първомай.

15-
470/29.08.2013г.

491/25.09.2013г. 
Атанас Йорданов 

Гривеков 
гр.Първомай, 
обл.Пловдив

28 Поземлен имот № 
801852 с площ от 
14,500 дка., с НТП: 
нива, четвърта 
категория, находящ 
се в местността 
“Турс.гробе 
Кантона” в 
землището на 
гр.Първомай, 
кв.Дебър, 
общ.Първомай, обл. 
Пловдив.

793/01.07.2013г. Продажба чрез 
търг по чл.35, ал.1 

и ал.6 от ЗОС 
Решение № 

295/12.07.2013г. 
по Протокол № 25 
на ОбС Първомай.

3 732,30лв. 7 500лв. Заповед № РД-
15-

471/29.08.2013г.

Договор 
492/25.09.2013г. 

Сдружение „Ловно – 
Рибарско дружество 

„Марица”” 
гр.Първомай, 
обл.Пловдив

29 Поземлен имот № 
089009 с площ от 
3,500 дка., с НТП: 
нива, пета 
категория, находящ 
се в местността 
“Кърълийките” в 
землището на 
с.Дълбок извор, 
общ.Първомай, обл. 
Пловдив.

761/03.06.2013г. Продажба чрез 
търг по чл.35, ал.1 

и ал.6 от ЗОС 
Решение № 

294/12.07.2013г. 
по Протокол № 25 
на ОбС Първомай

360лв. 1 790лв. Заповед № РД-
15-

467/29.08.2013г.

Договор 
496/27.09.2013г. 

Благой Димитров 
Манахилов 
гр.Пловдив, 
обл.Пловдив

30 Поземлен имот № 
180017 с площ от 
2,000 дка., с НТП: 
нива, пета 

687/08.04.2013г. Продажба чрез 
търг по чл.35, ал.1 

и ал.6 от ЗОС 
Решение № 

264,50лв. 2 450лв. Заповед № РД-
15-

468/29.08.2013г.

Договор 
500/30.09.2013г. 
Георги Богданов 

Начев, гр.Първомай, 



категория, находящ 
се в местността 
“Дол.комсал 
подсело” в 
землището на 
гр.Първомай, 
общ.Първомай, обл. 
Пловдив.

295/12.07.2013г. 
по Протокол № 25 
на ОбС Първомай

обл.Пловдив

31 Поземлен имот № 
022042 с площ от 
3,223 дка., с НТП: 
нива, осма 
категория, находящ 
се в местността 
“Рошави Келеми” в 
землището на 
с.Буково, 
общ.Първомай, обл. 
Пловдив.

682/04.04.2013г. Продажба чрез 
търг по чл.35, ал.1 

и ал.6 от ЗОС 
Решение № 

293/12.07.2013г. 
по Протокол № 25 
на ОбС Първомай

118,40лв. 1 065,20лв. Заповед № РД-
15-

466/29.08.2013г.

Договор 
501/30.09.2013г. 
Христо Петков 

Иванов, 
гр.Първомай, 
обл.Пловдив

32 Поземлен имот № 
022040 с площ от 
1,253 дка., с НТП: 
нива, осма 
категория, находящ 
се в местността 
“Рошави Келеми” в 
землището на 
с.Буково, 
общ.Първомай, обл. 
Пловдив.

683/04.04.2013г. Продажба чрез 
търг по чл.35, ал.1 

и ал.6 от ЗОС 
Решение № 

293/12.07.2013г. 
по Протокол № 25 
на ОбС Първомай

118,40лв. 415лв. Заповед № РД-
15-

465/29.08.2013г.

Договор 
502/30.09.2013г. 
Христо Петков 

Иванов, 
гр.Първомай, 
обл.Пловдив

33 Поземлен имот № 
038212 с площ от 
1,202 дка., с НТП: 
нива, пета 
категория, находящ 
се в местността 
“Потока” в 
землището на 
с.Брягово, 

698/12.04.2013г. Продажба чрез 
търг по чл.35, ал.1 

и ал.6 от ЗОС 
Решение № 

292/12.07.2013г. 
по Протокол № 25 
на ОбС Първомай

135,50лв. 777лв. Заповед № РД-
15-

464/29.08.2013г.

Договор 
509/02.10.2013г. 
„Витал транс”, 
гр.Първомай, 
обл.Пловдив



общ.Първомай, обл. 
Пловдив.

34 50/550 идеални 
части от дворно 
място, цялото 
застроено и 
незастроено с площ 
от 550кв.м., 
предназначен за 
промишлена 
дейност и търговия, 
съставляващ парцел 
/УПИ/ Х – шивашка 
промишленост и 
търговия от квартал 
19 по регулационния 
план на 
гр.Първомай, 
обл.Пловдив 
одобрен със Заповед 
№ РД-15-666/1994г. 
и изменен със 
заповед № РД-15-
74А/05.02.2007г.

779/21.06.2013г. Продажба по 
чл.36, ал.1, т.2 и 

ал.3 от ЗОС, чл.55, 
ал.1, т.3 от 

Наредбата за реда 
за придобиване, 

управление и 
разпореждане с 

общинско 
имущество, 
Решение № 

307/30.08.2013г. 
по Протокол № 26 
на ОбС Първомай

292,50лв. 1550лв. Заповед № РД-
15-

528/02.10.2013г.

Договор 
544/22.10.2013г. ЕТ 

„Артървил – 
Виолета Бучакчиян”, 

гр.Пловдив, 
обл.Пловдив

35 45/520 идеални 
части от 
незастроено дворно 
място, с площ от 
520кв.м., 
предназначен за 
жилищно 
строителство, 
съставляващо /УПИ/ 
V – 204 от квартал 9 
по регулационния 
план на с.Езерово, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив 
одобрен със Заповед 

838/23.08.2013г. Продажба по 
чл.36, ал.1, т.2 и 

ал.3 от ЗОС, чл.55, 
ал.1, т.3 от 

Наредбата за реда 
за придобиване, 

управление и 
разпореждане с 

общинско 
имущество, 
Решение № 

326/26.09.2013г. 
по Протокол № 28 
на ОбС Първомай

94лв. 292,50лв. Заповед № РД-
15-

536/09.10.2013г.

Договор 
587/22.10.2013г. 

Мариана Недялова 
Ванчева, гр.Хасково, 

обл.Хасково



№ 59/1986г.

36 Незастроен 
урегулиран 
поземлен имот, с 
площ от 860кв.м., 
предназначен за 
жилищно 
строителство, 
съставляващ парцел 
/УПИ/ Х – 
общински, находящ 
се в квартал 43 по 
регулационния план 
на с.Православен, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив 
одобрен със Заповед 
№ 171/1986г.

795/09.07.2013г. Продажба чрез 
търг по чл.35, ал.1 

и ал.6 от ЗОС 
Решение № 

308/30.08.2013г. 
по Протокол № 26 
на ОбС Първомай

1 630,60лв. 3 876лв. Заповед № РД-
15-

553/16.10.2013г.

Договор 
591/15.11.2013г. 
Билял Исмаил 

Халил, с.Лещарка, 
обл.Кърджали

37 Едноетажна 
паянтова сграда – 
бивш телчарник със 
застроена площ от 
84 кв. м., която е 
построена в имот № 
061033 – ДПФ, с 
начин на трайно 
ползване: Стопански 
двор, находящ се в 
местността „Малкия 
юрт”, землището на 
с.Виница, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив. 

760/03.06.2013г. Продажба чрез 
търг по чл.35, ал.1 

и ал.6 от ЗОС 
Решение № 

310/30.08.2013г. 
по Протокол № 26 
на ОбС Първомай

229,20лв. 1 100лв. Заповед № РД-
15-

554/16.10.2013г.

Договор 
592/15.11.2013г. 
Ангел Атанасов 

Атанасов, 
гр.Първомай, 
обл.Пловдив

38 1.Поземлен имот с 
площ 1,322 кв.м., с 
начин на трайно 
ползване –лозови 
насаждения, 
съставляващ имот № 

254/27.11.2009г. Продажба чрез 
търг по чл.35, ал.1 

и ал.6 от ЗОС 
Решение № 

327/26.09.2013г. 
по Протокол № 28 

56,70лв. 480лв. Заповед № РД-
15-

604/04.11.2013г.

Договор 
606/21.11.2013г. 
„ДОЯН” ЕООД, 

гр.София



220 от массив № 37 
по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака”, 
в землището на 
гр.Първомай, 
кв.Дебър, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

2.Поземлен имот с 
площ 1,713 кв.м., с 
начин на трайно 
ползване –лозови 
насаждения, 
съставляващ имот № 
219 от массив № 37 
по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака”, 
в землището на 
гр.Първомай, 
кв.Дебър, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

3.Поземлен имот с 
площ 1,964 кв.м., с 
начин на трайно 
ползване –лозови 
насаждения, 
съставляващ имот № 
218 от массив № 37 
по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака”, 
в землището на 
гр.Първомай, 
кв.Дебър, 

253/20.11.2009г.

252/20.11.2009г.

на ОбС Първомай

73,50лв.

84,30лв.

620лв.

710лв.



общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

4.Поземлен имот с 
площ 2,174 кв.м., с 
начин на трайно 
ползване –лозови 
насаждения, 
съставляващ имот № 
217 от массив № 37 
по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака”, 
в землището на 
гр.Първомай, 
кв.Дебър, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

5.Поземлен имот с 
площ 2,573 кв.м., с 
начин на трайно 
ползване –лозови 
насаждения, 
съставляващ имот № 
217 от массив № 37 
по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака”, 
в землището на 
гр.Първомай, 
кв.Дебър, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

251/20.11.2009г.

255/27.11.2009г.

93,30лв.

110,40лв.

780лв.

930лв.

39 Поземлен имот № 
008071 с площ от 
5,458 дка., с НТП: 
нива, пета 
категория, находящ 

831/05.08.2013г. Продажба чрез 
търг по чл.35, ал.1 

и ал.6 от ЗОС 
Решение № 

329/26.09.2013г. 

615,10лв. 3 600лв. Заповед № РД-
15-

605/04.11.2013г.

Договор 
616/29.11.2013г. 

Димо Райков Димов, 
с.Градина, 

общ.Първомай, 



се в местността 
“Карамана” в 
землището на 
с.Градина, 
общ.Първомай, обл. 
Пловдив.

по Протокол № 28 
на ОбС Първомай

обл.Пловдив

40 Поземлен имот № 
014304 с площ от 
3,498 дка., с НТП: 
нива, пета 
категория, находящ 
се в местността 
“Ритака” в 
землището на 
с.Градина, 
общ.Първомай, обл. 
Пловдив.

830/05.08.2013г. Продажба чрез 
търг по чл.35, ал.1 

и ал.6 от ЗОС 
Решение № 

329/26.09.2013г. 
по Протокол № 28 
на ОбС Първомай

308,40лв. 2 300лв. Заповед № РД-
15-

606/04.11.2013г.

Договор 
617/29.11.2013г. 

Димо Райков Димов, 
с.Градина, 

общ.Първомай, 
обл.Пловдив

41 Поземлен имот № 
004109 с площ от 
48,895 дка., с НТП: 
нива, шеста, 
четвърта и трета 
категории, находящ 
се в местността 
“Ямата/Яазмата” в 
землището на 
с.Крушево, 
общ.Първомай, обл. 
Пловдив.

185/27.04.2009г. Продажба чрез 
търг по чл.35, ал.1 

и ал.6 от ЗОС 
Решение № 

330/26.09.2013г. 
по Протокол № 28 
на ОбС Първомай

3 814,70лв. 30 101лв. Заповед № РД-
15-

608/04.11.2013г.

Договор 
621/03.12.2013г. 

Йордан Костадинов 
Йорданов, гр.Стара 
Загора, обл.Стара 

Загора

42 Застроен урегулиран 
поземлен имот, с 
площ от 326кв.м., 
съставляващ парцел 
/УПИ/ ХІ – 
222,търговия и 
обслужващи 
дейности от квартал 
17 по регулационния 
план на с.Виница, 

268/23.02.2010г. Продажба чрез 
търг по чл.35, ал.3 

и ал.6 от ЗОС 
Решение № 

328/26.09.2013г. 
по Протокол № 28 
на ОбС Първомай

735,50лв. 1 760,40лв. Заповед № РД-
15-

619/06.11.2013г.

Договор 
622/03.12.2013г. 
Стоян Ангелов 

Борисов, с.Виница, 
общ.Първомай, 

обл.Пловдив



общ.Първомай, 
обл.Пловдив 
одобрен със Заповед 
№ 770/1963г. и 
изменен със Заповед 
№ РД-15-
765/30.09.2009г.


