
 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.//2017г./

№ 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 Поземлен имот с 
планоснимачен 
№ 599, целият 
незастроен с 
площ от 700, 
находящ се в 
квартал 65 по 
регулационния 
план на 
с.Брягово, 
гр.Първомай, , 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив, 
утвърден със 
Заповед № РД-
15-62/1988г. и 
изменен със 
Заповед № РД-
15-
616/28.10.2016г. 

Нот. Акт. №28, 
том ІІ, дело № 
96/21.02.1983г.

Покупка на 
основание чл.34, 
ал.2 във връзка с 
чл.21 ал.4 от 
ЗОС, чл.199, ал.1 
от ЗУТ, чл.8, 
ал.1 и ал.2 от 
НРПУРОИ, 
Решение № 
150/25.11.2016г. 
по протокол № 
16 на ОбС 
Първомай.

3200лв. 1327,20лв. 3200лв. 3200лв. Решение № 
150/25.11.2016г.

Договор № РД-13-
118/10.03.2017г., Община 

Първомай

2 1.Поземлен имот 
с площ от 2 377 
кв.м., с начин на 
трайно ползване: 
залесена нива, 
съставляващ 

1503/10.10.2016г. Продажба чрез 
търг по чл.35, 
ал.1 и ал.6 от 
ЗОС, Решение № 
141/25.11.2016г. 
на ОбС 

850лв. 102лв. 850лв. 9 075лв. Заповед № РД-
15-86/

17.02.2017г.

Договор № РД-13-
124/20.03.2017г. „Доян” 

ЕООД, гр.София



имот № 237 от 
масив № 33 по 
кадастралната 
карта на 
местността 
“Пантелей, 
Липака” в 
землището на 
кв.Дебър, 
гр.Първомай, , 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив

2.Поземлен имот 
с площ от 1 726 
кв.м., с начин на 
трайно ползване: 
залесена нива, 
съставляващ 
имот № 238 от 
масив № 33 по 
кадастралната 
карта на 
местността 
“Пантелей, 
Липака” в 
землището на 
кв.Дебър, 
гр.Първомай, , 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив

3.Поземлен имот 
с площ от 592 
кв.м., с начин на 
трайно ползване: 
залесена нива, 
съставляващ 
имот № 239 от 

1504/10.10.2016г.

1505/10.10.2016г.

Първомай.

615лв.

210лв.

74лв.

25,40лв.

615лв.

210лв.



масив № 33 по 
кадастралната 
карта на 
местността 
“Пантелей, 
Липака” в 
землището на 
кв.Дебър, 
гр.Първомай, , 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив

4.Поземлен имот 
с площ от 877 
кв.м., с начин на 
трайно ползване: 
изоставена 
територия за 
трайни 
насаждения, 
съставляващ 
имот № 241 от 
масив № 33 по 
кадастралната 
карта на 
местността 
“Пантелей, 
Липака” в 
землището на 
кв.Дебър, 
гр.Първомай, , 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив

5.Поземлен имот 
с площ от 1 009 
кв.м., с начин на 
трайно ползване: 
изоставена 

1506/10.10.2016г.

1507/11.10.2016г.

315лв.

360лв.

37,60лв.

69,90лв.

315лв.

360лв.



територия за 
трайни 
насаждения, 
съставляващ 
имот № 242 от 
масив № 33 по 
кадастралната 
карта на 
местността 
“Пантелей, 
Липака” в 
землището на 
кв.Дебър, 
гр.Първомай, , 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив

6.Поземлен имот 
с площ от 3 286 
кв.м., с начин на 
трайно ползване: 
изоставена 
територия за 
трайни 
насаждения, 
съставляващ 
имот № 255 от 
масив № 33 по 
кадастралната 
карта на 
местността 
“Пантелей, 
Липака” в 
землището на 
кв.Дебър, 
гр.Първомай, , 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив

1508/11.10.2016г. 1170лв. 141лв. 1170лв.



7.Поземлен имот 
с площ от 3 215 
кв.м., с начин на 
трайно ползване: 
залесена нива, 
съставляващ 
имот № 261 от 
масив № 33 по 
кадастралната 
карта на 
местността 
“Пантелей, 
Липака” в 
землището на 
кв.Дебър, 
гр.Първомай, , 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив

8.Поземлен имот 
с площ от 1 535 
кв.м., с начин на 
трайно ползване: 
изоставена 
територия за 
трайни 
насаждения, 
съставляващ 
имот № 179 от 
масив № 37 по 
кадастралната 
карта на 
местността 
“Пантелей, 
Липака” в 
землището на 
кв.Дебър, 
гр.Първомай, , 
общ.Първомай, 

1509/11.10.2016г.

1510/11.10.2016г.

1140лв.

545лв.

137,90лв.

106,40лв.

1140лв.

545лв.



обл.Пловдив

9.Поземлен имот 
с площ от 227 
кв.м., с начин на 
трайно ползване: 
залесена нива, 
съставляващ 
имот № 180 от 
масив № 37 по 
кадастралната 
карта на 
местността 
“Пантелей, 
Липака” в 
землището на 
кв.Дебър, 
гр.Първомай, , 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив

10.Поземлен 
имот с площ от 
604 кв.м., с начин 
на трайно 
ползване: 
изоставена 
територия за 
трайни 
насаждения, 
съставляващ 
имот № 181 от 
масив № 37 по 
кадастралната 
карта на 
местността 
“Пантелей, 
Липака” в 
землището на 

1511/12.10.2016г.

1512/12.10.2016г.

80лв.

215лв.

9,70лв.

25,90лв.

80лв.

215лв.



кв.Дебър, 
гр.Първомай, , 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив

11.Поземлен 
имот с площ от 
464 кв.м., с начин 
на трайно 
ползване: 
залесена нива, 
съставляващ 
имот № 182 от 
масив № 37 по 
кадастралната 
карта на 
местността 
“Пантелей, 
Липака” в 
землището на 
кв.Дебър, 
гр.Първомай, , 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив

12.Поземлен 
имот с площ от 
407 кв.м., с начин 
на трайно 
ползване: 
залесена нива, 
съставляващ 
имот № 183 от 
масив № 37 по 
кадастралната 
карта на 
местността 
“Пантелей, 
Липака” в 

1513/12.10.2016г.

1514/12.10.2016г.

165лв.

145лв.

19,90лв.

17,50лв.

165лв.

145лв.



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

13.Поземлен 
имот с площ от 
31 кв.м., с начин 
на трайно 
ползване: 
залесена нива, 
съставляващ 
имот № 199 от 
масив № 37 по 
кадастралната 
карта на 
местността 
“Пантелей, 
Липака” в 
землището на 
кв.Дебър, 
гр.Първомай, , 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив

14.Поземлен 
имот с площ от 
743 кв.м., с начин 
на трайно 
ползване: 
залесена нива, 
съставляващ 
имот № 114 от 
масив № 38 по 
кадастралната 
карта на 
местността 
“Пантелей, 

1516/13.10.2016г.

1517/13.10.2016г.

11лв.

265лв.

1,30лв.

31,90лв.

11лв.

265лв.



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

15.Поземлен 
имот с площ от 1 
217 кв.м., с начин 
на трайно 
ползване: 
залесена нива, 
съставляващ 
имот № 124 от 
масив № 38 по 
кадастралната 
карта на 
местността 
“Пантелей, 
Липака” в 
землището на 
кв.Дебър, 
гр.Първомай, , 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив

16.Поземлен 
имот с площ от 1 
822 кв.м., с начин 
на трайно 
ползване: 
изоставена 
територия за 
трайни 
насаждения, 
съставляващ 
имот № 196 от 
масив № 39 по 

2/24.10.2016г.

1519/13.10.2016г.

430лв.

650лв.

52,20лв.

78,20лв.

430лв.

650лв.



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

17.Поземлен 
имот с площ от 
110 кв.м., с начин 
на трайно 
ползване: 
залесена нива, 
съставляващ 
имот № 199 от 
масив № 39 по 
кадастралната 
карта на 
местността 
“Пантелей, 
Липака” в 
землището на 
кв.Дебър, 
гр.Първомай, , 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив

18.Поземлен 
имот с площ от 
172 кв.м., с начин 
на трайно 
ползване: 
изоставена 
територия за 
трайни 

1520/21.10.2016г.

1521/21.10.2016г.

39лв.

255лв.

4,70лв.

7,40лв.

39лв.

255лв.



насаждения, 
съставляващ 
имот № 200 от 
масив № 39 по 
кадастралната 
карта на 
местността 
“Пантелей, 
Липака” в 
землището на 
кв.Дебър, 
гр.Първомай, , 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив

19.Поземлен 
имот с площ от 
768 кв.м., с начин 
на трайно 
ползване: 
изоставена 
територия за 
трайни 
насаждения, 
съставляващ 
имот № 204 от 
масив № 39 по 
кадастралната 
карта на 
местността 
“Пантелей, 
Липака” в 
землището на 
кв.Дебър, 
гр.Първомай, , 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив

20.Поземлен 

1522/21.10.2016г.

1523/21.10.2016г.

270лв.

475лв.

32,90лв.

57,50лв.

270лв.

475лв.



имот с площ от 1 
340 кв.м., с начин 
на трайно 
ползване: 
залесена нива, 
съставляващ 
имот № 212 от 
масив № 39 по 
кадастралната 
карта на 
местността 
“Пантелей, 
Липака” в 
землището на 
кв.Дебър, 
гр.Първомай, , 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив

21.Поземлен 
имот с площ от 2 
010 кв.м., с начин 
на трайно 
ползване: 
залесена нива, 
съставляващ 
имот № 213 от 
масив № 39 по 
кадастралната 
карта на 
местността 
“Пантелей, 
Липака” в 
землището на 
кв.Дебър, 
гр.Първомай, , 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив

1524/21.10.2016г. 715лв. 50,90лв. 715лв.

3 Поземлен имот 1525/25.10.2016г. Продажба чрез 1 200лв. 87,00лв. 1200лв. 1 300лв. Заповед № РД- Договор № РД-13-



№ 011028 с площ 
3,025 дка,  с 
начин на трайно 
ползване – 
изоставена нива, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: девета, 
находящ се в 
местността 
“Кайряка”, в 
землището на 
с.Искра, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

търг по чл.35, 
ал.1 и ал.6 от 
ЗОС, Решение № 
142/25.11.2016г. 
на ОбС 
Първомай.

15-127/
13.03.2017г.

130/04.04.2017г. Жечко 
Георгиев Иванов, 

гр.Пловдив, обл.Пловдив

4 Поземлен имот 
№ 801877 с площ 
2,000 дка,  с 
начин на трайно 
ползване – 
изоставена нива, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: 
четвърта, 
находящ се в 
местността 
“Землище 
кв.Дебър”, в 
землището на 
гр.Първомай, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

1530/09.01.2017г. Продажба чрез 
търг по чл.35, 
ал.1 и ал.6 от 
ЗОС, Решение № 
168/20.01.2017г. 
на ОбС 
Първомай.

1250лв 283,80лв. 1250лв. 1250лв. Заповед № РД-
15-125/

13.03.2017г.

Договор № РД-13-
132/05.04.2017г. Ловно-

рибарско дружество
„Марица”, гр.Първомай, 

обл.Пловдив

5 Поземлен имот 
№ 164005 с площ 
2,000 дка,  с 
начин на трайно 

1526/01.11.2016г. Продажба чрез 
търг по чл.35, 
ал.1 и ал.6 от 
ЗОС, Решение № 

1170лв. 296,70лв. 1170лв. 1 205лв. Заповед № РД-
15-126/

13.03.2017г.

Договор № РД-13-
133/05.04.2017г. Благой 
Димитров Манахилов, 

гр.Пловдив, обл.Пловдив



ползване – 
залесена нива, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: 
четвърта, 
находящ се в 
местността “Край 
село”, в 
землището на 
с.Дълбок извор, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

143/25.11.2016г. 
на ОбС 
Първомай.

6 Поземлен имот 
№ 018013 с площ 
0,821 дка,  с 
начин на трайно 
ползване – 
местен път, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: 
четвърта, 
находящ се в 
стопански двор, 
местността 
“Стоп. двор”, в 
землището на 
с.Караджалово, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

- Продажба чрез 
търг по чл.35, 
ал.1 и ал.6 от 
ЗОС, Решение № 
187/30.03.2017г. 
на ОбС 
Първомай.

1790лв. 1 660,40лв. 1790лв. 2000лв. Заповед № РД-
15-238/

03.05.2017г.

Договор № РД-13-
163/29.05.2017г. „Божидар 
2010”ЕООД, гр.Раковски, 

обл.Пловдив

7 Незастроен 
урегулиран 
поземлен имот с 
площ от 600 
кв.м., 
предназначен за 

1531/16.01.2017г. Продажба чрез 
търг по чл.35, 
ал.1 и ал.6 от 
ЗОС, Решение № 
190/30.03.2017г. 
на ОбС 

2640лв. 1 166,40лв. 2640лв. 2650лв. Заповед № РД-
15-239/

03.05.2017г.

Договор № РД-13-
164/30.05.2017г. Кадрие 

Шериф Ферад, с.Езерово, 
общ.Първомай, обл.Пловдив



жилищно 
строителство, 
съставляващ 
парцел /УПИ/ 
ХХІ – общински, 
, находящ се в 
квартал 4 по 
регулационния 
план на 
с.Езерово, 
общ.Първомай, 
одобрен със 
заповед № 
59/1986г.

Първомай.

8 Общински 
недвижим имот с 
площ от 15 кв.м., 
представляващ 
обособена част от 
улично 
пространство с 
предназначение 
„пешеходен 
пасаж” между о.т. 
276 и 275 от ул. 
„Яне Сандански” 
в гр. Първомай, 
попадащ в 
квартал 70 и 
квартал 69 по 
действащия 
регулационен 
план на 
гр.Първомай,
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

Продажба на 
основание чл.34, 
ал.4 от ЗОС във 
връзка със чл.15, 
ал.3 и ал. 5 и ал.6 
и чл.134, ал.2, т.6 
от ЗУТ, Решение 
№ 
158/23.12.2016г. 
на ОбС 
Първомай.

412,50лв. 129лв. 412,50лв. 412,50лв. Предварителен 
договор № РД-

13-116/
08.03.2017г.

Договор № РД-13-
157/17.05.2017г.

„Якос”ЕООД, 
гр.Първомай,общ.Първомай, 

обл.Пловдив

9 1.Поземлен имот 
№ 801457 

1537/14.03.2017г. Продажба на 
основоние чл.35, 

10 414лв. 692,60лв. 10 414лв. 160 714лв. Заповед № РД-
15-259/

Договор № РД-13-
165/31.05.2017г. „Вега-М” 



идентичен с № 
001457 с площ 
17,759 дка,  с 
начин на трайно 
ползване – 
овощна градина, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: девета, 
находящ се в 
местността 
“Землище 
кв.Дебър”, в 
землището на 
гр.Първомай, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

2.Поземлен имот 
№ 801651 
идентичен с № 
001651 с площ 
252,174 дка,  с 
начин на трайно 
ползване – 
овощна градина, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: девета, 
находящ се в 
местността 
“Землище 
кв.Дебър”, в 
землището на 
гр.Първомай, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

1538/14.03.2017г.

ал.4, т.2 и ал.6 от 
ЗОС във връзка 
със чл.24д от 
ЗСПЗЗ,чл.115 от 
ППЗСПЗЗ 
Решение № 
199/27.04.2017г. 
на ОбС 
Първомай.

150 300лв. 9 343лв. 150 300лв.

11.05.2017г. ЕООД, гр.Първомай, 
общ.Първомай, обл.Пловдив



10 Застроен 
урегулиран 
поземлен имот с 
площ от 240 
кв.м., 
предназначен за 
общесвенно 
обслужващи 
дейности, 
съставляващ 
парцел /УПИ/ ІІ – 
общински за 
търговия, услуги 
и възстановяване 
от квартал 32А 
по регулационния 
план на 
гр.Първомай,
общ.Парвомай, 
обл.Пловдив
 одобрен със 
заповед № РД-15-
666/1994г.

1534/06.03.2017г. Продажба чрез 
търг по чл.35, 
ал.3 и ал.6 от 
ЗОС, Решение № 
197/27.04.2017г. 
на ОбС 
Първомай.

6 657лв. 2 064лв. 6 657лв. 6 657лв. Заповед № РД-
15-260/

11.05.2017г.

Договор № РД-13-
167/13.06.2017г. Атанас 

Ангелов Билалов, 
гр.Първомай, 

общ.Първомай, обл.Пловдив

11 Незастроен 
урегулиран 
поземлен имот с 
площ от 480 
кв.м., 
предназначен за 
жилищно 
строителство, 
съставляващ 
парцел /УПИ/ ІV 
– общински, , 
находящ се в 
квартал 37Б по 
регулационния 
план на с.Виница, 
общ.Първомай, 

591/28.05.2012г. Продажба чрез 
търг по чл.35, 
ал.1 и ал.6 от 
ЗОС, Решение № 
232/12.07.2017г. 
на ОбС 
Първомай.

1560лв. 910,10лв. 1560лв. 1600лв. Заповед № РД-
15-447/

14.08.2017г.

Договор № РД-13-
203/28.08.2017г. Димитър 

Георгиев Любомиров, 
с.Виница, общ.Първомай, 

обл.Пловдив



одобрен със 
заповед № 
770/1963г.

12 Незастроен 
урегулиран 
поземлен имот с 
площ от 500 
кв.м., 
предназначен за 
жилищно 
строителство, 
съставляващ 
парцел /УПИ/ ІV 
– общински, , 
находящ се в 
квартал 37А по 
регулационния 
план на с.Виница, 
общ.Първомай, 
одобрен със 
заповед № 
770/1963г.

578/09.05.2012г. Продажба чрез 
търг по чл.35, 
ал.1 и ал.6 от 
ЗОС, Решение № 
133/24.10.2016г. 
и Решение № 
234/12.07.2017г. 
на ОбС 
Първомай.

1625лв. 948лв. 1625лв. 1630лв. Заповед № РД-
15-446/

14.08.2017г.

Договор № РД-13-
204/28.08.2017г. Петър 
Светославов Христов, 

с.Виница, общ.Първомай, 
обл.Пловдив

13 Незастроен 
урегулиран 
поземлен имот с 
площ от 580 
кв.м., 
предназначен за 
жилищно 
строителство, 
съставляващ 
парцел /УПИ/ І – 
общински, , 
находящ се в 
квартал 37А по 
регулационния 
план на с.Виница, 
общ.Първомай, 
одобрен със 

575/07.05.2012г. Продажба чрез 
търг по чл.35, 
ал.1 и ал.6 от 
ЗОС, Решение № 
133/24.10.2016г. 
и Решение № 
234/12.07.2017г. 
на ОбС 
Първомай.

2184,70лв. 1099,70лв. 2184,70лв. 2 190лв. Заповед № РД-
15-445/

14.08.2017г.

Договор № РД-13-
205/28.08.2017г. , Георги 

Бонев Любомиров, 
с.Виница, общ.Първомай, 

обл.Пловдив



заповед № 
770/1963г.

14 Незастроен 
урегулиран 
поземлен имот с 
площ от 910 
кв.м., 
предназначен за 
жилищно 
строителство, 
съставляващ 
парцел /УПИ/ ХV 
– общински, , 
находящ се в 
квартал 21 по 
регулационния 
план на 
с.Православен, 
общ.Първомай, 
одобрен със 
заповед № 
171/1986г.

1555/30.05.2017г. Продажба чрез 
търг по чл.35, 
ал.1 и ал.6 от 
ЗОС, Решение № 
133/24.10.2016г. 
и Решение № 
231/12.07.2017г. 
на ОбС 
Първомай.

4186лв. 1943,80лв. 4186лв. 4186лв. Заповед № РД-
15-448/

14.08.2017г.

Договор № РД-13-
209/29.08.2017г. , Емине 

Дурмушали Латиф, с.Кран, 
общ.Килково, обл.Кърджали

15 Поземлeн имот
№ 9501 от масив 
32, с площ 1,519 
дка, по плана на 
новообразуваните 
имоти (ПНИ) на 
местността 
„Пантелей, 
Липака” в 
землището на 
гр.Първомай, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

- Продажба чрез 
търг по чл.35, 
ал.1 и ал.6 от 
ЗОС, Решение № 
133/24.10.2016г. 
и Решение № 
211/31.05.2017г. 
на ОбС 
Първомай.

4 140лв. 3 919лв. 4 140лв 4 150лв. Заповед № РД-
15-449/

14.08.2017г.

Договор № РД-13-
213/11.09.2017г. „Доян” 

ЕООД, гр.София

16 Възмездно право 
на пристрояване 
с площ 16 кв.м., 
за изграждане на 

156/23.07.2008г. Продажба на 
основание чл.38, 
ал.2  и ал.4 от 
ЗОС, чл.52, ал.2  

200лв. 22,60лв. 200лв. 200лв. Заповед № РД-
15-451/

14.08.2017г.

Договор № РД-13-
214/12.09.2017г. Азис Нури 

Хасан, с.Воден, 
общ.Първомай, 



покрита тераса 
към съществуващ 
търговски обект 
„Кафе-аперитив”, 
представляващ 
част от 
едноетажна 
масивна сграда 
със застроена 
площ от 107,80 
кв.м., построена 
върху общински 
недвижим имот, 
съставляващ 
парцел УПИ 
ХVІІІ – 
общински, целият 
с площ от 415 
кв.м., 
предназначен за 
общественно 
обслужващи 
дейности, 
находящ се в кв.2 
по регулационния 
план на с.Воден, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив. 

от НРПУРОИ, 
Решение № 
230/12.07.2017г. 
 на ОбС 
Първомай.

обл.Пловдив

17 Поземлен имот 
№ 000121 с площ 
8,140 дка,  с 
начин на трайно 
ползване – друга 
селскостопанска 
територия, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: пета, 

1515/13.10.2016г. Продажба чрез 
търг по чл.35, 
ал.1 и ал.6 от 
ЗОС, 
Решение № 
134/24.10.2016г., 
Решение № 
233/12.07.2017г. 
и  на ОбС 
Първомай.

24 013лв. 23 801,40лв. 24 013лв. 35 555лв. Заповед № РД-
15-491/

07.09.2017г.

Договор № РД-13-
242/10.10.2017г. Аксел 

Ахмед Шабан, гр.Хасково, 
общ.Хасково, 
обл.Хасково



находящ се в 
местността “Дели 
юрт”, в 
землището на 
гр.Първомай, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

18 Общински 
недвижим имот с 
площ от 90 кв.м., 
който съгласно 
действащия план 
за регулация на 
с.Бяла река, 
общ.Първомай, 
одобрен със 
заповед № 
336/1967г., 
представлява 
част от парцел 
/УПИ/ ІІІ – 343 
целия с площ от 
510 кв.м., 
предназначен за 
жилищно 
строителство от 
кв. 18, която част 
се придава към 
парцела от 
улична 
регулация.

- Продажба на 
основание § 8, 
ал.2, т.1 и ал.3 от 
ПР на ЗУТ, 
чл.34, ал.4 от 
ЗОС , Решение 
№ 
250/29.09.2017г. 
по Протокол № 
26 на ОбС 
Първомай.

414лв. 216лв. 414лв. 414лв. Заповед № РД-
15-583/

10.10.2017г.

Договор № РД-13-
246/13.10.2017г. Фатма 
Йозгьол, с.Бяла река, 

общ.Първомай, 
обл.Пловдив

19 Незастроен 
урегулиран 
поземлен имот с 
площ от 550 
кв.м., 
предназначен за 
жилищно 
строителство, 

580/10.05.2012г. Продажба чрез 
търг по чл.35, 
ал.1 и ал.6 от 
ЗОС, 
Решение № 
249/29.09.2017г.,  
на ОбС 
Първомай.

2046лв. 1042,80лв. 2046лв. 2100лв. Заповед № РД-
15-637/

06.11.2017г.

Договор № РД-13-
266/27.11.2017г. Христо 

Георгиев Демирев, 
с.Виница, общ.Първомай, 

обл.Пловдив



съставляващ 
парцел /УПИ/ VІ 
– общински, , 
находящ се в 
квартал 37А по 
регулационния 
план на с.Виница, 
общ.Първомай, 
одобрен със 
заповед № 
770/1963г.

20 Незастроен 
урегулиран 
поземлен имот с 
площ от 815 
кв.м., 
предназначен за 
жилищно 
строителство, 
съставляващ 
парцел /УПИ/ ІХ 
– общински, , 
находящ се в 
квартал 37Б по 
регулационния 
план на с.Виница, 
общ.Първомай, 
одобрен със 
заповед № 
770/1963г.

596/30.05.2012г. Продажба чрез 
търг по чл.35, 
ал.1 и ал.6 от 
ЗОС, 
Решение № 
249/29.09.2017г.,  
на ОбС 
Първомай.

3031,80лв. 1701,70лв. 3031,80лв. 3100 Заповед № РД-
15-638/

06.11.2017г.

Договор № РД-13-
267/27.11.2017г. Асен 

Павлов Асенов, с.Виница, 
общ.Първомай, 

обл.Пловдив

21 Незастроен 
урегулиран 
поземлен имот с 
площ от 410 
кв.м., 
предназначен за 
жилищно 
строителство, 
съставляващ 

588/21.05.2012г. Продажба чрез 
търг по чл.35, 
ал.1 и ал.6 от 
ЗОС, 
Решение № 
249/29.09.2017г.,  
на ОбС 
Първомай.

1525,20лв. 777,40лв. 1525,20лв. 1600лв. Заповед № РД-
15-639/

06.11.2017г.

Договор № РД-13-
268/27.11.2017г. Атанас 

Бонев Ангелов, с.Виница, 
общ.Първомай, 

обл.Пловдив



парцел /УПИ/ І – 
общински, , 
находящ се в 
квартал 37Б по 
регулационния 
план на с.Виница, 
общ.Първомай, 
одобрен със 
заповед № 
770/1963г.

22 Общински 
недвижим имот с 
площ от 161кв.м., 
представляващ 
обособена част от 
парцел /УПИ/ 
ХІІІ – 
читалищеот кв.13 
по действащия 
кадастрален и 
регулационен 
план на с.Виница, 
общ.Първомай, 
графично 
обозночен с 
букви А, В, С, Д, 
Е и колориран в 
„жълт цвят” на 
приложената, 
като неразделна 
част от 
настоящия 
договор скица 
изх. № 
754/01.11.2017г., 
който недвижим 
имот съгласно 
влезлия в сила 
проект за 

- Продажба на 
основание чл.34, 
ал.4 от ЗОС във 
връзка със чл.15, 
ал.3 и ал. 5 и 
 чл.134, ал.2, т.6 
от ЗУТ, Решение 
№ 
235/12.07.2017г. 
на ОбС 
Първомай.

772,80лв. 386,40лв. 772,80лв. 772,80лв. Предварителен 
договор № РД-

13-
200/22.08.2017г.

Договор № РД-13-
273/30.11.2017г. Иван 

Василев Димитров, 
с.Виница, общ.Първомай, 

обл.Пловдив



изменение на 
ПУП-ПР, 
одобрен със 
Заповед РД-15-
596/19.10.2017г. 
се присъединява 
към парцел 
/УПИ/ ХVІ – 217, 
целия застроен и 
незастроен с 
площ от 970 кв.м. 
от кв. 13 по 
действащия 
кадастрален и 
регулационен 
план на с.Виница,
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

23 Поземлен имот 
№ 118002 с площ 
170,017 дка,  с 
начин на трайно 
ползване –
овощна градина, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: пета, 
находящ се в 
местността 
“Янков бунар”, в 
землището на 
с.Бяла река, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

1540/10.04.2017г. Продажба на 
основание чл.35, 
ал.4, т.2 и ал.6 от 
ЗОС във връзка 
със чл.24д от 
ЗСПЗЗ, чл.115, 
от ППЗСПЗЗ, 
Решение № 
255/27.10.2017г. 
на ОбС 
Първомай.

170,017лв. 24 482,40лв. 170,017лв. 170,017лв. Заповед № РД-
15-650/

08.11.2017г.

Договор № РД-13-
275/05.12.2017г. 

“Илияр”ООД, гр.Първомай, 
общ.Първомай, 

обл.Пловдив

24 Поземлен имот 
№ 118003 с площ 
170,016 дка,  с 

1541/05.04.2017г. Продажба на 
основание чл.35, 
ал.4, т.2 и ал.6 от 

170,016лв. 27 542,60лв. 170,016лв. 170,016лв. Заповед № РД-
15-651/

08.11.2017г.

Договор № РД-13-
275/05.12.2017г. “Екодар 
2013”ООД, с.Белащица, 



начин на трайно 
ползване –
овощна градина, 
категория на 
земята при 
неполивни 
условия: пета, 
находящ се в 
местността 
“Янков бунар”, в 
землището на 
с.Бяла река, 
общ.Първомай, 
обл.Пловдив.

ЗОС във връзка 
със чл.24д от 
ЗСПЗЗ, чл.115, 
от ППЗСПЗЗ, 
Решение № 
255/27.10.2017г. 
на ОбС 
Първомай.

общ.Родопи, 
обл.Пловдив


