
 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/2015г./

№ 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 Незастроен 
урегулиран 
поземлен имот с 
площ от 400 
кв.м., 
предназначен за 
търговска 
дейност, 
съставляващ 
УПИ ХІІІ – 
търговия, 
находящ се в 
квартал 18 по 
регулационния 
план на 
с.Виница, 
общ.Първомай, 
одобрен със 
заповед № 
770/1963г., 
изменен със 
заповед № РД-
15-
409/29.07.2013г.

1251/10.10.2014г. Продажба чрез 
търг по чл.35, 
ал.1 и ал.6 от 
ЗОС, Решение 
№ 
481/20.11.2014г. 
по Протокол № 
43 на ОбС 
Първомай

1 900лв. 864лв. 1 900лв. 2 292лв. Заповед № РД-
15-

11/09.01.2015г.

Договор № РД-13-
16/03.02.2015г. Иван 

Ангелов Борисов, с.Виница, 
общ.Първомай, обл.Пловдив

2 Поземлен имот 
№ 038239 с площ 
от 0,477 дка. с 
начин на трайно 

1246/28.08.2014г. Продажба чрез 
търг по чл.35, 
ал.1 и ал.6 от 
ЗОС, Решение 

255лв. 53,80лв. 255лв. 260лв. Заповед № РД-
15-

10/09.01.2015г.

Договор № РД-13-
17/03.02.2015г. 

„Агродоминотор” ЕООД, 
гр.Първомай, 



ползване: нива, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: пета, 
местността 
„Потока”, в 
землището на 
с.Брягово, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив

№ 
484/20.11.2014г. 
по Протокол № 
43 на ОбС 
Първомай

общ.Първомай, обл.Пловдив

3 Незастроен 
урегулиран 
поземлен имот с 
площ от 2 691 
кв.м., 
предназначен за 
производствени 
дейности, 
съставляващ 
парцелл /УПИ/ 
ХІV – 
производствени 
дейности, 
находящ се в 
квартал 5 по 
регулационния 
план на с.Искра, 
общ.Първомай, 
одобрен със 
заповед № 
308/1971г., 
изменен със 
заповед № РД-
15-
563/03.10.2014г.

1253/14.10.2014г. Продажба чрез 
търг по чл.35, 
ал.1 и ал.6 от 
ЗОС, Решение 
№ 
474/30.10.2014г. 
по Протокол № 
42 на ОбС 
Първомай

12 650лв. 8 227,20лв. 12 650лв. 12 669лв. Заповед № РД-
15-

12/09.01.2015г.

Договор № РД-13-
18/03.02.2015г. „Комексмаш 
– Васил Пиронков” ЕООД, 

гр.Асеновград, 
общ.Асеновград, 

обл.Пловдив

4 Поземлен имот 
№ 164004 с площ 
от 0,092 дка., с 

680/29.03.2013г. Продажба чрез 
търг по чл.35, 
ал.1 и ал.6 от 

75лв. 13,60лв. 75лв. 80лв. Заповед № РД-
15-

24/16.01.2015г.

Договор № РД-13-
19/03.02.2015г. Благой 
Димитров Манахилов, 



начин на трайно 
ползване: нива, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: 
четвърта, 
находящ се в 
местността 
„Мисилюма 
Лочките”, в 
землището на 
с.Дълбок извор, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив

ЗОС, Решение 
№ 
484/20.11.2014г. 
по Протокол № 
43 на ОбС 
Първомай

гр.Пловдив, обл.Пловдив

5 Поземлен имот 
№ 252028 с площ 
от 5,303 дка., с 
начин на трайно 
ползване: нива, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: пета, 
местността 
„Землище 
кв.Дебър”, в 
землището на 
гр.Първомай, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив

1247/28.08.2014г. Продажба чрез 
търг по чл.35, 
ал.1 и ал.6 от 
ЗОС, Решение 
№ 
484/20.11.2014г. 
по Протокол № 
43 на ОбС 
Първомай

2 950лв. 571,70лв. 2 950лв. 3 050лв. Заповед № РД-
15-

9/09.01.2015г.

Договор № РД-13-
20/04.02.2015г. Христоз 

Панчев Христозов, 
гр.Димитровград, 

общ.Димитровград 
обл.Хасково

6 Общински 
недвижим имот с 
площ от 336 
кв.м., който 
съгласно 
действащия план 
за регулация на 
с.Буково, 

Продажба на 
основание § 8, 
ал.2, т.1 и ал.3 
от ПР на ЗУТ, 
чл.34, ал.4 от 
ЗОС , Решение 
№ 
494/22.12.2014г. 

756лв. 701,60лв. 756лв. 756лв. Заповед № РД-
15-

14/13.01.2015г.

Договор № РД-13-
26/13.02.2015г. Бедрие 

Касим Садула и Апти Фаик 
Рамадан, 

с.Буково,общ.Пловдив, 
обл.Пловдив



общ.Първомай,  
одобрен със 
заповед № 
695/1955 г., 
представлява 
част от парцел 
/УПИ/ ХІV – 564 
целият с площ от 
960 кв.м., 
предназначен за 
жилищно 
строителство от 
квартал 54, която 
част се придава 
към парцела от 
улична 
ретулация

по Протокол № 
44 на ОбС 
Първомай.

7 Застроен 
урегулиран 
поземлен имот с 
площ от 530 
кв.м., 
съставляващ 
парцел /УПИ/ 
ХХІV –
търговия, 
предназначен за 
търговия от 
квартал 47 по 
регулационния 
план на 
гр.Първомай, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдивска, 
одобрен със 
Заповед № РД-
15-666/1994г.

1347/09.01.2015г. Продажба на 
основание 
чл.35, ал.3 и 
ал.6 от ЗОС, 
Решение № 
502/23.01.2015г. 
по Протокол № 
45 на ОбС 
Първомай

14 530,83лв. 4 558лв. 14 530,83лв. 14 530,83лв. Заповед № РД-
15-

59/09.02.2015г.

Договор № РД-13-
41/20.02.2015г. Веселин 

Желязков Аргиров, 
гр.Първомай,общ.Пловдив, 

обл.Пловдив

8 1. Поземлен имот 
№ 001111 с площ 

554/19.03.2012г. Продажба чрез 
търг по чл.35, 

2 200лв. 484,80лв. 2 200лв. 33 000лв. Заповед № РД-
15-

Договор № РД-13-
91/27.03.2015г. Йордан 



5,497 дка, с 
начин на трайно 
ползване: нива, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: Пета, 
находящ се в 
местността 
“ГОЛЕМИЯ 
ЮРТ”, в 
землището на 
с.Виница, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.
 2. Поземлен 
имот № 004072 с 
площ 1.121 дка, с 
начин на трайно 
ползване: нива, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: 
Четвърта, 
находящ се в 
местността 
“ЦИГАНСКИ 
ЧЕИРИ”, в 
землището на 
с.Виница, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.
3. Поземлен имот 
№ 004219 с площ 
0.458 дка, с 
начин на трайно 
ползване: нива, 
категория на 

1167/23.04.2014г.

ал.1 и ал.6 от 
ЗОС, Решение 
№ 
503/23.01.2015г. 
по Протокол № 
45 на ОбС 
Първомай

449лв. 151,80лв. 449лв.

123/09.03.2015г. Димитров Костадинов, 
гр.София



земята при 
неполивни 
условия: 
Четвърта, 
находящ се в 
местността 
“ЦИГАНСКИ 
ЧЕИРИ”, в 
землището на 
с.Виница, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.
4. Поземлен имот 
№ 004262 с площ 
0.700 дка, с 
начин на трайно 
ползване: нива, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: 
Четвърта, 
находящ се в 
местността 
“ЦИГАНСКИ 
ЧЕИРИ”, в 
землището на 
с.Виница, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.
5. Поземлен имот 
№ 013142 с площ 
1.674 дка, с 
начин на трайно 
ползване: нива, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: 

1168/23.04.2014г.

1169/23.04.2014г.

180лв.

280лв.

62лв.

94,80лв.

180лв.

280лв.



Четвърта, 
находящ се в 
местността 
“МОРАЛИЙСКИ 
ТИРОВЕ”, в 
землището на 
с.Виница, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.
6. Поземлен имот 
№ 015010 с площ 
2.556 дка, с 
начин на трайно 
ползване: нива, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: 
Четвърта /2.086/, 
трета /0.470/, 
находящ се в 
местността 
“САИТЕ”, в 
землището на 
с.Виница, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.
7. Поземлен имот 
№ 019083 с площ 
1.640 дка, с 
начин на трайно 
ползване: нива, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: Пета, 
находящ се в 
местността 
“ДОЛОМАТА”, 

1170/24.04.2014г.

555/19.03.2012г.

670в.

1 061лв.

272,10лв.

355лв.

670в.

1 061лв.



в землището на 
с.Виница, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.
8. Поземлен имот 
№ 020096 с площ 
6.000 дка, с 
начин на трайно 
ползване: нива, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: Трета, 
находящ се в 
местността 
“ЯЛДЖИКА”, в 
землището на 
с.Виница, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.
9. Поземлен имот 
№ 020099 с площ 
1.169 дка, с 
начин на трайно 
ползване: нива, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: Трета, 
находящ се в 
местността 
“ЯЛДЖИКА”, в 
землището на 
с.Виница, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.
10. Поземлен 
имот № 024028 с 
площ 5,565 дка, с 

1171/24.04.2014г.

1172/24.04.2014г.

620лв.

2 648лв.

144,60лв.

793,80лв.

620лв.

2 648лв.



начин на трайно 
ползване: нива, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: пета, 
находящ се в 
местността “Г. 
ДОЛМА 
МИШЕТО”, в 
землището на 
с.Татарево, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.
11. Поземлен 
имот № 024030 с 
площ 2,794 дка, с 
начин на трайно 
ползване: нива, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: пета, 
находящ се в 
местността “Г. 
ДОЛМА 
МИШЕТО”, в 
землището на 
с.Татарево, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.
12. Поземлен 
имот № 025040 с 
площ 10,000 дка, 
с начин на 
трайно ползване: 
нива, категория 
на земята при 
неполивни 

1173/24.04.2014г.

888/19.11.2013г.

499лв.

2 150лв.

154,70лв.

490,80лв.

499лв.

2 150лв.



условия: пета, 
находящ се в 
местността 
“ДОЛ. ДОЛМА 
ДОЛМАТА”, в 
землището на 
с.Татарево, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.
13. Поземлен 
имот № 025055 с 
площ 3,401 дка, с 
начин на трайно 
ползване: нива, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: пета, 
находящ се в 
местността 
“ДОЛ. ДОЛМА 
ДОЛМАТА”, в 
землището на 
с.Татарево, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.
14. Поземлен 
имот № 030045 с 
площ 2,483 дка, с 
начин на трайно 
ползване: нива, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: шеста, 
находящ се в 
местността 
“МУРАНЛИЦКИ 
ПЪТ”, в 

884/18.11.2013г.

886/19.11.2013г.

1 080лв.

3 800лв.

246,40лв.

882лв.

1 080лв.

3 800лв.



землището на 
с.Татарево, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.
15. Поземлен 
имот № 041013 с 
площ 18,806 дка, 
с начин на 
трайно ползване: 
нива, категория 
на земята при 
неполивни 
условия: шеста, 
находящ се в 
местността 
“ДЪРЖАВЕН 
БАИР”, в 
землището на 
с.Татарево, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив. 
16. Поземлен 
имот № 055020 с 
площ 9,200 дка, с 
начин на трайно 
ползване: нива, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: трета, 
находящ се в 
местността 
“КАРАТОПРАК 
Ц. БУНАР”, в 
землището на 
с.Татарево, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.
17. Поземлен 

922/23.01.2014г.

885/18.11.2013г.

1 300лв.

950лв.

300лв.

181лв.

1 300лв.

950лв.



имот № 056054 с 
площ 4,000 дка, с 
начин на трайно 
ползване: нива, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: трета, 
находящ се в 
местността 
“КУШИТСКИ 
ПЪТ”, в 
землището на 
с.Татарево, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив. 
18. Поземлен 
имот № 059056 с 
площ 1,250 дка, с 
начин на трайно 
ползване: нива, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: шеста, 
находящ се в 
местността 
“КАРАЧАЛИЯ 
ДЖ. ТЕПЕ”, в 
землището на 
с.Татарево, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

882/18.11.2013г.

715/20.10.2004г.

7 100лв.

3 942лв.

1371лв.

1420лв.

7 100лв.

3 942лв.



923/23.01.2014г.

924/23.01.2014г.

1 714лв.

480лв.

617,40лв.

91,10лв.

1 714лв.

480лв.



9 Застроен 
урегулиран 
поземлен имот, 
целият с площ от 
1 680 кв.м., 
съставляващ 
парцелл /УПИ/ 
VІ  – общински, 
търговия, услуги 
и възстановяване 
от квартал 14  по 
регулационния 

1333/09.12.2014г. Учредяване на 
възмездно 
право на 
строеж на 
основание 
чл.37, ал.1 и 
ал.7 от ЗОС, 
чл.49, ал.2 от 
Наредбата за 
реда за 
придобиване, 
управление и 

850лв. 736,20лв. 850лв. 860лв. Заповед № РД-
15-

134/17.03.2015г.

Договор № РД-13-
113/17.04.2015г. ЕТ 

„Снежен рай – Снежана 
Политова”, с.Искра, 

общ.Първомай, обл.Пловдив



план на с.Искра, 
общ.Първомай, 
одобрен със 
заповед № 
308/1971г.

разпореждане с 
общинско 
имущество, 
Решение № 
493/22.12.2014г. 
по Протокол № 
44 на ОбС 
Първомай

10 Поземлен имот 
№ 007071 с площ 
79,622 дка., с 
начин на трайно 
ползване: 
изоставена нива, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: пета 
(9,708дка), 
четвърта 
(69,914дка), 
находящ се в 
местността 
“Герена” в 
землището на 
с.Крушево, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив

177/28.01.2009г. Продажба чрез 
търг по чл.35, 
ал.1 и ал.6 от 
ЗОС, Решение 
№ 
522/16.02.2015г. 
по Протокол № 
46 на ОбС 
Първомай

39 700лв. 8 193,60лв. 39 700лв. 39 800лв. Заповед № РД-
15-

167/31.03.2015г.

Договор № РД-13-
116/24.04.2015г. Шабан 

Рафет Шабан, гр.Хасково, 
общ.Хасково, обл.Хасково

11 Незастроен 
урегулиран 
поземлен имот, 
целият с площ от 
390 кв.м., 
предназначен за 
жилищно 
строителство, 
съставляващ 
парцелл /УПИ/ 
ІV  – социални 

339/01.11.2010г. Учредяване на 
възмездно 
безсрочно 
право на 
строеж на 
основание 
чл.49а от ЗОС, 
чл.36 от  
Наредбата за 
условията и 
реда за 

1 087,60лв. 1 087,60лв. 1 087,60лв. 1087,60лв. Заповед № РД-
15-

215/24.04.2015г.

Договор № РД-13-
177/18.05.2015г. Йордан 

Тосков Асенов, 
гр.Първомай, 

общ.Първомай, обл.Пловдив



жилища, 
находящ се в 
квартал 75  по 
регулационния 
план на 
кв.Дебър, 
гр.Първомай, 
одобрен със 
заповед № 
626/1965г., 
изменен със 
заповеди № РД-
22-56/1989г. и № 
РД-15-679/2010г.

установяване  
на жилищни 
нужди на 
граждани, 
управление и 
разпореждане с 
общински 
жилищни 
имоти на 
територията на 
общ.Първомай, 
чл.50 от 
Наредбата за 
реда за 
придобиване, 
управление и 
разпореждане с 
общинско 
имущество, във 
връзка с чл.180 
от ЗУТ, 
Решение № 
532/27.03.2015г. 
по Протокол № 
47 на ОбС 
Първомай

12 Поземлен имот 
№ 000325 с площ 
1,079 дка., с 
начин на трайно 
ползване: Терен - 
гр. движ., 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: пета, 
находящ се в 
местността 
“Чомурлука” в 

1331/05.12.2014г. Продажба чрез 
търг по чл.35, 
ал.1 и ал.6 от 
ЗОС, Решение 
№ 
521/16.02.2015г. 
по Протокол № 
46 на ОбС 
Първомай

1450лв. 1424,30лв. 1450лв. 1450лв. Заповед № РД-
15-

184/08.04.2015г.

Договор № РД-13-
189/21.05.2015г. 

Църка”Свети Димитър” -
с.Бяла река, с.Бяла река, 

общ.Първомай, обл.Пловдив



землището на 
с.Бяла река, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив

13 Незастроен 
урегулиран 
поземлен имот с 
площ от 730 
кв.м., 
предназначен за 
жилищно 
строителство, 
съставляващ 
УПИ ХVІ – 748, 
находящ се в 
квартал 52 по 
регулационния 
план на квартал 
Дебър, 
гр.Първомай, 
одобрен със 
заповед № 
626/1965г.

1295/10.11.2014г. Продажба чрез 
търг по чл.35, 
ал.1 и ал.6 от 
ЗОС, Решение 
№ 
533/27.03.2015г. 
по Протокол № 
47 на ОбС 
Първомай

11 862,50лв. 5 587,40лв. 11 862,50лв. 11 900лв. Заповед № РД-
15-

234/05.05.2015г.

Договор № РД-13-
204/10.06.2015г. Георги 

Янков Георгиев, 
гр.Първомай, 

общ.Първомай, обл.Пловдив

14 Незастроен 
урегулиран 
поземлен имот с 
площ от 6000 
кв.м., 
предназначен за 
производствени 
и складови 
дейности, 
съставляващ 
парцел /УПИ/ 
ХІХ  – 609, 
производствени 
и складови 
дейности от 
квартал 18 по 

1225/11.06.2014г. Продажба чрез 
търг по чл.35, 
ал.1 и ал.6 от 
ЗОС, Решение 
№ 
550/30.04.2015г. 
по Протокол № 
49 на ОбС 
Първомай

18 600лв. 10 238,40лв. 18 600лв. 18 800лв. Заповед № РД-
15-

287/10.06.2015г.

Договор № РД-13-
211/10.07.2015г. Добринка 
Бялкова Янкова, гр.Банско, 

общ.Банско, 
обл.Благоевград



регулационния 
план на  с.Бяла 
река, 
общ.Първомай, 
одобрен със 
заповед № 
336/1967г., 
изменен със 
заповед № РД-
15-
204/07.05.2014г.

15 Поземлен имот 
№ 004259 с площ 
от 1,546 дка, с 
начин на трайно 
ползване: нива, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: 
четвърта, 
местността 
„Цигански 
чеири”, в 
землището на 
с.Виница, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив

1293/06.11.2014г. Продажба чрез 
търг по чл.35, 
ал.1 и ал.6 от 
ЗОС, Решение 
№ 
557/21.05.2015г. 
по Протокол № 
50 на ОбС 
Първомай

650лв. 209,40лв. 650лв. 710лв. Заповед № РД-
15-

348/07.07.2015г.

Договор № РД-13-
231/18.08.2015г. „МАП-
АГРО”ЕООД, с.Виница, 

общ.Първомай, обл.Пловдив

16 Поземлен имот 
№ 008127 с площ 
от 0,610 дка, с 
начин на трайно 
ползване: нива, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: 
четвърта, 
местността 

1292/06.11.2014г. Продажба чрез 
търг по чл.35, 
ал.1 и ал.6 от 
ЗОС, Решение 
№ 
557/21.05.2015г. 
по Протокол № 
50 на ОбС 
Първомай

256лв. 99,10лв. 256лв. 260лв. Заповед № РД-
15-

347/07.07.2015г.

Договор № РД-13-
232/19.08.2015г. Георги 

Тилчев Добрев, с.Виница, 
общ.Първомай, обл.Пловдив



„Чеир пара”, в 
землището на 
с.Виница, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив

17 Общински 
недвижим имот с 
площ от 100 
кв.м., който 
съгласно 
действащия план 
за регулация на 
с.Воден, 
общ.Първомай, 
одобрен със 
заповед № 
730/1965 г., 
представлява 
част от парцел 
/УПИ/ V – 17 
целия с площ от 
1100 кв.м., 
предназначен за 
жилищно 
строителство от 
квартал 5, която 
част се придава 
към парцела от 
улична 
ретулация

Продажба на 
основание § 8, 
ал.2, т.1 и ал.3 
от ПР на ЗУТ, 
чл.34, ал.4 от 
ЗОС , Решение 
№ 
589/15.07.2015г. 
по Протокол № 
52 на ОбС 
Първомай.

525лв. 228лв. 525лв. 525лв. Заповед № РД-
15-

400/05.08.2015г.

Договор № РД-13-
233/19.08.2015г. Зейра 
Мустафа Али, с.Воден, 

общ.Първомай, обл.Пловдив

18 112/1050 (сто и 
дванадесет от 
хиляда и 
петдесет) 
идеални части от 
застроено дворно 
място, цялото с 
площ от 1050 
кв.м. (хиляда и 

1415/26.06.2015г. 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 

466,67лв. 233,90лв. 466,67лв. 466,67лв. Заповед № РД-
15-

399/05.08.2015г.

Договор № РД-13-
234/21.08.2015г. Панайот 

Бойчев Стоянов, гр.Смолян, 
общ.Смолян, обл.Смолян и 
Дафина Стоянова Стоянова, 
гр.Пловдив,общ.Пловдив, 

обл.Пловдив



петдесет 
квадратни 
метра), 
съставляващо 
парцел /УПИ/ ІІІ 
– 17 (три римско 
– седемнадесет) 
от квартал 1 
(първи) по 
регулационния 
план на 
с.Православен, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив, 
одобрен със 
заповед № 
171/1986г.

общинско 
имущество, 
Решение № 
590/15.07.2015г. 
по Протокол № 
52 на ОбС 
Първомай.

19 Застроен 
урегулиран 
поземлен имот с 
площ от 290 
кв.м., 
съставляващ  
парцел /УПИ/ Х 
– 2249,
предназначен за 
жилищно 
строителство от 
квартал 129 по 
регулационния 
план на 
гр.Първомай, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдивска, 
одобрен със 
Заповед № РД-
15-666/1994г.

108/12.04.2007г. Продажба чрез 
търг по чл.35, 
ал.3 и ал.6 от 
ЗОС, Решение 
№ 
568/17.06.2015г. 
по Протокол № 
51 на ОбС 
Първомай

7 370,83лв. 2 494лв. 7 370,83лв. 7 370,83лв. Заповед № РД-
15-

350/08.07.2015г.

Договор № РД-13-
237/21.08.2015г. Елена 

Петрова Павлова, 
гр.Първомай, 

общ.Първомай, обл.Пловдив 
и Павел Петров Павлов, 

гр.Първомай,общ.Първомай, 
обл.Пловдив

20 Поземлен имот 
№ 011001 с площ 

1294/06.11.2014г. Продажба чрез 
търг по чл.35, 

710лв. 272,70лв. 710лв. 850лв. Заповед № РД-
15-

Договор № РД-13-
239/31.08.2015г. Тихомир 



от 1,562 дка, с 
начин на трайно 
ползване: нива, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: 
четвърта, 
местността 
„Терлика”, в 
землището на 
с.Виница, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив

ал.1 и ал.6 от 
ЗОС, Решение 
№ 
557/21.05.2015г. 
по Протокол № 
50 на ОбС 
Първомай

346/07.07.2015г. Тодоров Митев, с.Виница, 
общ.Първомай, обл.Пловдив

21 Незастроено 
дворно място, 
цялото с площ от 
480 кв.м., 
съставляващо 
поземлен имот 
планоснимачен 
№ 972, включен 
в парцел /УПИ/ 
ХІІІ – 95, 972 от 
квартал 5 по 
регулационния 
план на с.Искра, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив, 
одобрен със 
заповед № 
308/1971г., 
изменен със 
Заповед № РД-
15-
563/03.10.2014г.

1385/03.06.2015г. Продажба чрез 
търг по чл.35, 
ал.1 и ал.6 от 
ЗОС, Решение 
№ 
569/17.06.2015г. 
по Протокол № 
51 на ОбС 
Първомай

2 256лв. 1 692,50лв. 2 256лв. 3 507лв. Заповед № РД-
15-

423/24.08.2015г.

Договор № РД-13-
250/15.09.2015г. Иван 

Георгиев Петков, 
гр.Първомай, 

общ.Първомай, обл.Пловдив

22 Поземлен имот 
№ 031011 с площ 
0,800 дка,  с 

1412/26.06.2015г. Продажба чрез 
търг по чл.35, 
ал.1 и ал.6 от 

285лв. 108,40лв. 285лв. 300лв. Заповед № РД-
15-

424/24.08.2015г.

Договор № РД-13-
252/24.09.2015г. Кирил 

Иванов Запрянов, 



начин на трайно 
ползване – нива, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: 
четвърта, 
находящ се в 
местността 
“Долна река”, в 
землището на 
с.Брягово, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив

ЗОС, Решение 
№ 
586/15.07.2015г. 
по Протокол № 
52 на ОбС 
Първомай

гр.Първомай, 
общ.Първомай, обл.Пловдив

24 1. Поземлен имот 
№ 025080 с площ 
1,360 дка,  с 
начин на трайно 
ползване – нива, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: шеста, 
находящ се в 
местността 
“Костово”, в 
землището на 
с.Брягово, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

2. Поземлен имот 
№ 025146 с площ 
3,231 дка,  с 
начин на трайно 
ползване – нива, 

1399/15.06.2015г.

1400/15.06.2015г.

Продажба чрез 
търг по чл.35, 
ал.1 и ал.6 от 
ЗОС, Решение 
№ 
585/15.07.2015г. 
по Протокол № 
52 на ОбС 
Първомай

465лв.

1100лв.

88лв.

209,30лв.

465лв.

1100лв.

473лв.

1 133лв.

Заповед № РД-
15-

492/30.09.2015г.

Договор № РД-13-
279/22.10.2015г. Леонид 

Благоев Джоглев, 
гр.Пловдив, обл.Пловдив



категория на 
земята при 
неполивни 
условия: шеста, 
находящ се в 
местността 
“Костово”, в 
землището на 
с.Брягово, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

25 1. Поземлен имот 
№ 025066 с площ 
0,708 дка , с 
начин на трайно 
ползване – лозе, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: шеста, 
находящ се в 
местността 
“Костово”, в 
землището на 
с.Брягово, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.
2. Поземлен имот 
№ 025068 с площ 
0,361 дка , с 
начин на трайно 
ползване – лозе, 
категория на 

1389/10.06.2015г.

1390/10.06.2015г.

Продажба чрез 
търг по чл.35, 
ал.1 и ал.6 от 
ЗОС, Решение 
№ 
585/15.07.2015г. 
по Протокол № 
52 на ОбС 
Първомай

245лв.

125лв.

83,30лв.

42,50лв.

245лв.

125лв.

246лв.

126лв.

Заповед № РД-
15-

491/30.09.2015г.

Договор № РД-13-
281/27.10.2015г. Запрян 

Колев Запрянов, 
гр.Първомай, 

общ.Първомай, обл.Пловдив



земята при 
неполивни 
условия: шеста, 
находящ се в 
местността 
“Костово”, в 
землището на 
с.Брягово, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.
3. Поземлен имот 
№ 025069 с площ 
0,348 дка , с 
начин на трайно 
ползване – лозе, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: шеста, 
находящ се в 
местността 
“Костово”, в 
землището на 
с.Брягово, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.
4. Поземлен имот 
№ 025070 с площ 
0,778 дка , с 
начин на трайно 
ползване – нива, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: шеста, 
находящ се в 
местността 
“Костово”, в 
землището на 

1391/10.06.2015г.

1392/10.06.2015г.

120лв.

265лв.

40,90лв.

50,50лв.

120лв.

265лв.

121лв.

266лв.



с.Брягово, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.
5. Поземлен имот 
№ 025071 с площ 
0,753 дка , с 
начин на трайно 
ползване – нива, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: шеста, 
находящ се в 
местността 
“Костово”, в 
землището на 
с.Брягово, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.
6. Поземлен имот 
№ 025074 с площ 
0,749 дка , с 
начин на трайно 
ползване – нива, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: шеста, 
находящ се в 
местността 
“Костово”, в 
землището на 
с.Брягово, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.
7. Поземлен имот 
№ 025075 с площ 
0,365 дка , с 
начин на трайно 

1393/12.06.2015г.

1394/12.06.2015г.

260лв.

260лв.

48,80лв.

48,50лв.

260лв.

260лв.

261лв.

261лв.



ползване – нива, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: шеста, 
находящ се в 
местността 
“Костово”, в 
землището на 
с.Брягово, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.
8. Поземлен имот 
№ 025076 с площ 
0,812 дка , с 
начин на трайно 
ползване – нива, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: шеста, 
находящ се в 
местността 
“Костово”, в 
землището на 
с.Брягово, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.
9. Поземлен имот 
№ 025077 с площ 
1,008 дка , с 
начин на трайно 
ползване – нива, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: шеста, 
находящ се в 
местността 

1395/12.06.2015г.

1396/12.06.2015г.

125лв.

280лв.

23,70лв.

52,60лв.

125лв.

280лв.

126лв.

281лв.



“Костово”, в 
землището на 
с.Брягово, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

1397/15.06.2015г. 350лв. 65,30лв. 350лв. 351лв.

26 1. Поземлен имот 
№ 033030 с площ 
2,066 дка,  с 
начин на трайно 
ползване – нива, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: осма, 
находящ се в 
местността 
“Дългата 
поляна”, в 
землището на 
с.Буково, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.
2. Поземлен имот 
№ 033027 с площ 
2,006 дка,  с 
начин на трайно 
ползване – нива, 
категория на 

1383/03.06.2015г.

1277/31.10.2014г.

Продажба чрез 
търг по чл.35, 
ал.1 и ал.6 от 
ЗОС, Решение 
№ 
571/17.06.2015г. 
по Протокол № 
51 на ОбС 
Първомай

690лв.

675лв.

76лв.

73,80лв.

690лв.

675лв.

860лв.

1024лв.

Заповед № РД-
15-

531/20.10.2015г. 
и Заповед № 

РД-15-
532/20.10.2015г.  

Договор № РД-13-
287/10.11.2015г. Басри 

Сабри Махрем, с.Буково, 
общ.Първомай, обл.Пловдив



земята при 
неполивни 
условия: осма, 
находящ се в 
местността 
“Дългата 
поляна”, в 
землището на 
с.Буково, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

27 Поземлен имот 
№ 800520 с площ 
5,360 дка,  с 
начин на трайно 
ползване – 
изоставена нива, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: пета, 
находящ се в 
местността 
“Землище 
кв.Дебър”, в 
землището на 
гр.Първомай, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

1382/19.05.2015г. Продажба чрез 
търг по чл.35, 
ал.1 и ал.6 от 
ЗОС, Решение 
№ 
570/17.06.2015г. 
по Протокол № 
51 на ОбС 
Първомай

2950лв. 656,60лв. 2950лв. 3 100лв. Заповед № РД-
15-

525/20.10.2015г.

Договор № РД-13-
288/11.11.2015г. Пламен 

Христозов Панев, 
гр.Димитровград, 

обл.Хасково

28 Незастроен имот, 
целия с площ от 
85 кв.м., 
съставляващ 
поземлен имот 
планоснимачен 
№ 2721, включен 
с 55 кв.м. в 
парцел /УПИ/ VІ 
– мелница и с 30 

1416/14.07.2015г. Продажба чрез 
търг по чл.35, 
ал.1 и ал.6 от 
ЗОС, Решение 
№ 
600/21.08.2015г. 
по Протокол № 
53 на ОбС 
Първомай

1237,50лв. 552,50лв. 1237,50лв. 1 240лв. Заповед № РД-
15-

534/20.10.2015г.

Договор № РД-13-
289/11.11.2015г. Константин 
Ванков Тодоров, гр.София, 

обл.София



кв.м. в парцел 
/УПИ/ VІІІ - 
трафопост от 
квартал 74 по 
регулационния 
план на 
гр.Първомай, 
обл.Пловдив, 
одобрен със 
заповед № РД-
15-666/1994г., 
изменен със 
заповед № РД-
15-861/2010г.

29 1. Поземлен имот 
№ 023006 с площ 
1,065 дка, с 
начин на трайно 
ползване – нива, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: пета, 
находящ се в 
местността 
“Бико”, в 
землището на 
с.Буково, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.
2. Поземлен имот 
№ 023007 с площ 
1,731 дка,  с 
начин на трайно 
ползване – нива, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: пета, 

1265/27.10.2014г.

1266/27.10.2014г.

Продажба чрез 
търг по чл.35, 
ал.1 и ал.6 от 
ЗОС, Решение 
№ 
571/17.06.2015г. 
по Протокол № 
51 на ОбС 
Първомай

355лв.

580лв.

109,50лв.

178,10лв.

355лв.

580лв.

586лв.

953лв.

Заповед № РД-
15-

527/20.10.2015г., 
Заповед № РД-

15-
528/20.10.2015г., 
Заповед № РД-

15-
529/20.10.2015г., 
Заповед № РД-

15-
530/20.10.2015г.

Договор № РД-13-
290/12.11.2015г. Реджеб 

Мехмед Салим, с.Буково, 
общ.Първомай, обл.Пловдив



находящ се в 
местността 
“Бико”, в 
землището на 
с.Буково, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.
3. Поземлен имот 
№ 023019 с площ 
7,155 дка, с 
начин на трайно 
ползване – нива, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: пета, 
находящ се в 
местността 
“Бико”, в 
землището на 
с.Буково, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.
4. Поземлен имот 
№ 025053 с площ 
4,710 дка, с 
начин на трайно 
ползване – нива, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: осма, 
находящ се в 
местността 
“Турското 
гробе”, в 
землището на 
с.Буково, 
общ.Първомай, 

1268/27.10.2014г.

1270/28.10.2014г.

2 375лв.

1 575лв.

736,20лв.

189,60лв.

2 375лв.

1 575лв.

3 942лв.

2 595лв.



обл.Пловдив.

30 Поземлен имот 
№ 021170 с площ 
6,730 дка, с 
начин на трайно 
ползване – нива, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: трета, 
находящ се в 
местността 
“Възст. реални 
гран.”, в 
землището на 
с.Караджалово, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

1428/05.08.2015г. Продажба чрез 
търг по чл.35, 
ал.1 и ал.6 от 
ЗОС, Решение 
№ 
599/21.08.2015г. 
по Протокол № 
53 на ОбС 
Първомай

3 165лв. 1137,70лв. 3 165лв. 3 200лв. Заповед № РД-
15-

533/20.10.2015г.

Договор № РД-13-
291/17.11.2015г. Ангел 

Андонов Авджиев, 
гр.Първомай, 

общ.Първомай, обл.Пловдив

31 Поземлен имот 
№ 040084 с площ 
11,365 дка,  с 
начин на трайно 
ползване – нива, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: осма, 
находящ се в 
местността 
“Планчовица”, в 
землището на 
с.Буково, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив

1285/04.11.2014г. Продажба чрез 
търг по чл.35, 
ал.1 и ал.6 от 
ЗОС, Решение 
№ 
571/17.06.2015г. 
по Протокол № 
51 на ОбС 
Първомай

3 800лв. 417,70лв. 3 800лв. 5 012лв. Заповед № РД-
15-

526/20.10.2015г.

Договор № РД-13-
292/17.11.2015г. Христо 

Петков Иванов, 
гр.Първомай, 

общ.Първомай, обл.Пловдив


