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1
1/09-11-

2005
1

 Област Пловдивска, 
Община Първомай, 
с.Крушево, кв.10, УПИ ІІ 
- 184 по плана на 
с.Крушево, одобрен със 
Заповед №60/1986 год. 

 Незастроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
710 кв.м. (седемстотин и 
десет) кв.м., предназначен 
за жилищно строителство, 
съставляващ УПИ ІІ -184 (
две римско- сто осемдесет 
и четири) в кв.10 (десет) 
по плана на с.Крушево. 

 741,90 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Общината 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

Договор за покупко - 
продажба вп. №134, том 
2, дв.вх. №1667 на 
12.09.2006 год. , отписан 
със Заповед №РД-15-
264/21.04.2007 г. на 
Кмета на община 
Първомай. Куповач: 
Динко Найденов 
Димитров  

Заповед за 
отписване:
№РД-15-
26/2006-06-
21

2
2/09-11-

2005
2

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
с.Крушево, кв.2, УПИ 
VІІІ - 13 по плана на 
с.Крушево, одобрен със 
заповед №60/1986 год. 

 Урегулиран поземлен 
имот с площ от 722 -
седемстотин двадесет и 
два) кв.м., предназначен 
за жилищно строителство, 
съставляващ УПИ VІІІ-13 
-осем римско - 
тринадесетІ в кв.2 (втори) 
по плана на с.Крушево. 

 691,00 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от ЗОС. 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№119, том ІІ, дв.вх. 
№1547 на 18.08.2006 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15- 817 от 24.11.2006 
год. на кмета на община 
Първомай. Купувач: Юри 
Янков Ангелов.

Заповед за 
отписване:
РД -15- 
81/2006-06-
24

3
3/09-11-

2005
3

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
с.Крушево, кв.10, УПИ І-
184 по плана на 
с.Крушево, одобрен със 
Заповед №60/1986 год.. 

 Урегулиран поземлен 
имот с площ от 710 ( 
седемстотин и десет) 
кв.м., предназначен за 
жилищно строителство, 
съставляващ УПИ І-184 
(едно римско-сто 
осемдесет и четири) к 
кв.10 (десет) по плана на 
с.Крушево. 

741

 Отстъпено право на строеж 
за жилищна сграда на 
Александър Димитров 
Балабанов по нотариален 
акт №174, том І, дело 
№570/1994 год. 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№249, том І, дв.вх. 
№721/2006 г. и отписан 
със Заповед №РД -15- 581
от 04.09.2006 год. на 
кмета на община 
Първомай. Купувач: 
Александър Димитров 
Балабанов  

Заповед за 
отписване:
15-
581/2006-
09-04

4
4/06-01-

2006
4

 Област Пловдив община 
Първомай, 
с.Православен, кв.36 ПИ 
№329 по плана на 
с.Православен 

 Незастроен поземлен 
имот с пл.№329 с площ от 
665 кв.м. включен в УПИ 
І-за комбинирана сграда и 
производствена дейност в 
кв.36 по плана на с 
.Православен 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Общината 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№41, том І, дв.вх. 
№54/18.01.2006 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15- 216 от 29.03.2006 
год. на кмета на община 
Първомай. Купувач: 

Заповед за 
отписване:
15-
216/2006-
03-29



ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

"КОНСЕРВИНВЕСТ" 
ЕООД  

5
5/16-11-

2005
5

 Област Пловдив община 
Първомай, 
с.Православен, кв.65, ПИ 
с пл.№2708 

 Незастроен поземлен 
имот с пл.№2708 с площ 
82 кв.м. включен в УПИ 
ІХ-1105 в кв.65 по плана 
на гр.Първомай 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№169, том І, дв.вх. 
№447/16.03.2006 г. и 
отписан със Заповед 
№РД-15- 786 от 
10.11.2006 год. на кмета 
на община Първомай. 
Купувач: Димитър 
Петров Райчев.  

Заповед за 
отписване:
15-
786/2006-
11-10

6
6/17-11-

2005
6

 Област Пловдив община 
Първомай, 
с.Православен, кв.67, 
УПИ І - училище по 
плана на гр.Първомай 

 Масивна едноетажна 
сграда- бивш 
Междуучилищен център 
за трудово и 
професионално обучение 
със ЗП-478 кв.м., 
построена 1946 год. 

7
7/20-12-

2007
7

 Област Пловдив община 
Първомай, землището на 
кв.Дебър с ЕКАТТЕ 
99101, имот с №001565 

Поземлен имот с площ от 
0,430 кв.м. с начин на 
трайно ползване: пасище, 
мера, категория четвърта, 
съставляващ парцел 565 
от масив 1 по КВС за 
землището на кв.Дебър. 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№163, том І, дв.вх. 
№417/14.03.2006 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15- 787 от 10.11.2006 
год. на кмета на община 
Първомай. Купувач: Илю 
Жеков Бонев.  

Заповед за 
отписване:
15- 787
/2006-11-10

8
8/20-12-

2015
8

 Област Пловдив община 
Първомай, землището на 
Дълбок извор с ЕКАТТЕ 
24493, имот с №000566 
по КВС 

Поземлен имот с площ от 
0,366 дка, с начин на 
трайно ползване : пасище 
мера, съставляващ имот с 
№000566 по КВС за 
землището на с.Дълбок 
извор 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №231, 
том ІІ, дв.вх. 
№1107/21.06.2006 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15- 583 от 04.09.2006 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: Димитър Минев. 

Заповед за 
отписване:
15-
583/2006-
09-04

9
9/20-12-

2005
9

 Област Пловдив община 
Първомай, гр.Първомай, 
кв.66, УПИ VІІІ - 
младежки дом 

 Урегулиран поземлен 
имотVІІІ-младежки дом с 
площ от 256 кв.м. 
Масивна двуетажнасграда 
със ЗП-256 кв.м. 
пристройка със ЗП-75 
кв.м. склад -15 кв.м. 

 за сградите 26 
775,60 лв. за земя 
2 093,30 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

 Договор за наем №РД-13-
172/22.04.2019 г. за 5г. – 
наемател Атанас Русев 
Добрев за офис - 1 стая 10 
кв.м. 

10
10/20-12-

2028
10

 Област Пловдив община 
Първомай, землището на 

Поземлен имот с площ от 
19,472 дка , пасище мера, 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №246, 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 

Заповед за 
отписване:



Поройна с ЕКАТТЕ 
57806, имот с №000072 
по КВС 

пета категория, 
съставляващ имот с 
№000072 

том І, дв.вх. 
№686/16.03.2006 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-536 от 11.08..2006 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: 
"АГРОДОМИНАТОР" ООД.

№246, том І, дв.вх. 
№686/16.03.2006 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-536 от 11.08..2006 
год. на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"АГРОДОМИНАТОР" 
ООД.  

15-
536/2006-
08-11

11
11/28-12-

2005
11

 Област Пловдив община 
Първомай, землището на 
Поройна с ЕКАТТЕ 
57806, имот с №000074 
по КВС 

Поземлен имот с площ от 
43,148 дка , пасище мера, 
пета категория, 
съставляващ имот с 
№000074 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №246, 
том І, дв.вх. 
№686/16.03.2006 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-536 от 11.08..2006 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: 
"АГРОДОМИНАТОР" ООД.

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№246, том І, дв.вх. 
№686/16.03.2006 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-536 от 11.08..2006 
год. на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"АГРОДОМИНАТОР" 
ООД с управител - Стоян 
Гочев Бойлов.  

Заповед за 
отписване:
15-
536/2006-
08-11

12
12/19-01-

2006
12

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на - Дебър с 
ЕКАТТЕ 99101, 
местността “Землище 
кв.Дебър”, имот с 
№001457 по картата на 
възстановената 
собственост. 

Поземлен имот с площ от 
17,759 дка. (седемнадесет 
декара седемстотин 
петдесет и девет 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
Пасище, мера, категория 
на земята при неполивни 
условия: Девета, 
съставляващ парцел 457 
(четиристотин петдесет и 
седем) от масив 1 (едно) в 
местността “Землище 
кв.Дебър” по картата на 
възстановената 
собственост за землището 
на –Дебър. 

Нов АЧОС 
№1537/14.03.2017 г. 
продаден на "ВЕГА -М" 
ЕООД - гр. Първомай, ул. 
"Княз Борис І" №1, с ЕИК 
115610341,
представлявано от 
управителя - Марияна 
Николова Нешева. 
Договор за покупко-
продажба вписан под 
№65, том 3, вх. №763, дв. 
вх. №741 на 01.06.2017 
год. в Службата по 
вписванията гр. 
Първомай и отписан със 
заповед №РД-15-
349/20.06.2017 год. на 
кмета на община 
Първомай.  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
349/2017-
06-20

13
13/19-01-

2006
13

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на - Дебър с 
ЕКАТТЕ 99101, 
местността “Землище 
кв.Дебър”, имот с 
№001651 по картата на 
възстановената 
собственост 

 Чл.2, ал.1, т.1 от Закона 
за общинската 
собственост, Решение 
№99599 от 15.04.2003 год. 
на ОСЗГ гр.Първомай 
Поземлен имот с площ от 
252,174 дка. (двеста 
петдесет и два декара сто 
седемдесет и четири 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
Пасище, мера, категория 
на земята при неполивни 
условия: Девета, 

 Нов АЧОС 
№1538/14.03.2017 г. - 
овощна градина, след 
решение на ОС- Първомай е 
продаден на "ВЕГА -М" 
ЕООД - гр. Първомай, ул. 
"Княз Борис І" №1, с ЕИК 
115610341, представлявано 
от управителя - Марияна 
Николова Нешева. Договор 
за покупко-продажба вписан 
под №65, том 3, вх. №763, 
дв. вх. №741 на 01.06.2017 
год. в Службата по 



съставляващ парцел 651 
(шестотин петдесет и 
един) от масив 1 (едно) в 
местността “Землище 
кв.Дебър” по картата на 
възстановената 
собственост за землището 
на –Дебър. 

вписванията гр. Първомай и 
отписан със заповед №РД-
15-349/20.06.2017 год. на 
кмета на община Първомай.

14
14/31-01-

2006
14

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
гр.Първомай, кв.129, 
УПИ І – 2248 по плана на 
гр.Първомай, одобрен 
със Заповед РД-15- 
666/1994 год.. 

 Застроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
430 (четиристотин и 
тридесет) кв.м., 
предназначен за жилищно 
строителство, 
съставляващ УПИ І– 2248 
(едно римско - две хиляди 
двеста четиридесет и 
осем) в кв.129 (сто 
двадесет и девет) по плана 
на гр.Първомай. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Отстъпено право на строеж 
на Христо Вълчев Стоилов с 
Решение №53 на ИК на ГНС 
гр.Първомай, взето с 
протокол №12 от 09.06.1960 
год. и придобито от сина му 
Стоил Христев Вълчев - 
Нотариален акт №163, том 
ІІІ, делоа 1719/1993 год. на 
РС Първомай. Договор за 
покупко - продажба вписан 
под №151, том ІІ, дв.вх. 
№552/26.03.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-332 от 17.04.2009 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувачи: наследниците на 
Стоил Христев 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№151, том ІІ, дв.вх. 
№552/26.03.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-332 от 17.04.2009 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувачи: 
наследниците на Стоил 
Христев Вълчев  

Заповед за 
отписване:
15-
332/2009-
04-17

15
15/20-02-

2003
15

 Област Пловдивска, 
община Първомай, с.Бяла 
река, кв.18,УПИ VІІІ – 
ВК “Съгласие” по плана 
на с.Бяла река, одобрен 
със Заповед 
№336/30.05.1967 год.. 

 Застроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
900 (деветстотин) кв.м., 
съставляващ УПИ ХVІІІ –
ВК “Съгласие” 
(осемнадесет римско - 
всестранна кооперация 
“Съгласие”) в кв.18 
(осемнадесет) по плана на 
село Бяла река. 

 1222,70 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №117, 
том ІІ, дв.вх. 
№1536/17.08.2006 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-816 от 24.11.2006 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: “ЕЦИ – 2002” 
ЕООД със седалище с.Бяла 
река 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№117, том ІІ, дв.вх. 
№1536/17.08.2006 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-816 от 24.11.2006 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
“ЕЦИ – 2002” ЕООД със 
седалище с.Бяла река  

Заповед за 
отписване:
15-
816/2006-
11-24

16
16/16-02-

2006
0

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
Езерово, кв.37, 
УПИХХІV – 
производствена дейност 
по плана на с.Езерово, 
одобрен със Заповед 
№59/1986 год. 

 Урегулиран поземлен 
имот с площ от 478 
(четиристотин седемдесет 
и осем) кв.м., 
предназначен за 
производствена дейност, 
съставляващ УПИ ХХІV– 
производствена дейност 
(двадесет и четири римско 
– производствена 
дейност) в кв.37 (тридесет 
и седем) по плана на село 
Езерово. 

 531,30 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №143, 
том VІІ, дв.вх. 
№2081/12.12.2008 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-36 от 12.01.2009 г. год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: Дичо Христов 
Михайлов. 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№143, том VІІ, дв.вх. 
№2081/12.12.2008 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-36 от 12.01.2009 г. 
год. на кмета на община 
Първомай. Купувач: Дичо 
Христов Михайлов.  

Заповед за 
отписване:
15-36/2009-
01-12

17
17/14-02-

2006
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 Област Пловдивска, 
община Първомай, 

 Автомивка, включваща: 
стоманобетоново 

 630,20 лева 
 Имотът се 
управлява от кмета 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №295, 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 

Заповед за 
отписване:



Землището на с.Искра, 
масив №60, парцел №18, 
по плана на стопански 
двор №2 в с.Искра, 
одобрен 1994 год. 

съоръжение (канал) със 
ЗП -22 (двадесет и два) 
кв.м. и едноетажна 
масивна сграда (ел.помпа) 
със ЗП – 12,50 (дванадесет 
цяло и петдесет) кв.м., 
построени 1979 година. 

на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

том І, дв.вх. 
№986/01.06.2006 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-737 от 26.10.2006 г. год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"ИНТЕЛЕКТ"АД-гр. 
Пловдив с Управител Нанчо 
Апостолов Въжаров 

№295, том І, дв.вх. 
№986/01.06.2006 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-737 от 26.10.2006 г. 
год. на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"ИНТЕЛЕКТ"АД-гр. 
Пловдив с Управител 
Нанчо Апостолов 
Въжаров  

15-
737/2014-
06-26

18
18/16-02-

2006
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 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на – Дебър с 
ЕКАТТЕ 99101, местност 
“Кабата каладж. чеир”, 
имот с №236056 по 
картата на 
възстановената 
собственост. 

Поземлен имот с площ от 
1.899 дка. (един декар 
осемстотин деветдесет и 
три квадратни метра) с 
начин на трайно ползване: 
Пасище, мера; категория 
на земята при неполивни 
условия: Пета, 
съставляващ парцел 56 
(петдесет и шест) от 
масив 236 (двеста 
тридесет и шест) в 
местността “Кабата 
каладж. чеир” по картата 
на възстановената 
собственост за землището 
на –Дебър. Имотът е 
образуван от имот 
№236051 (две, три, шест, 
нула, пет, едно) 

 61,50 лева 

 : Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №73, 
том ІІ, дв.вх. 
№1383/20.07.2006 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-534 от 11.08.2006 г. год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
Йорданка Гочева Забънова 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№73, том ІІ, дв.вх. 
№1383/20.07.2006 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-534 от 11.08.2006 г. 
год. на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
Йорданка Гочева 
Забънова  

Заповед за 
отписване:
15-
534/2006-
08-11
15-
534/2006-
08-11

19
19/16-02-

2006
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 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на –Дебър с 
ЕКАТТЕ 99101, местност 
“Кабата каладж. чеир”, 
имот с №236053 по 
картата на 
възстановената 
собственост. 

Поземлен имот с площ от 
0,369 дка. (триста 
шестдесет и девет 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
Изоставена нива, 
категория на земята при 
неполивни условия: Пета, 
съставляващ парцел 53 
(петдесет и три) от масив 
236 (двеста тридесет и 
шест) в местността 
“Кабата каладж. чеир” по 
картата на възстановената 
собственост за землището 
на –Дебър. Имотът е 
образуван от имот 
№236049 (две, три, шест, 
нула, четири, девет) 

 32,40 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№72, том ІІ, дв.вх. 
№1382/20.07.2006 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-533 от 11.08.2006 г. 
год. на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
Йорданка Гочева 
Забънова  

Заповед за 
отписване:
14-
533/2006-
08-11

20
20/02-03-

2006
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 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на 
гр.Първомай с ЕКАТТЕ 

Поземлен имот с площ от 
3,000 дка. (три декара) с 
начин на трайно ползване: 
Пасище, мера, категория 

 97,50 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 



59080, местност “Дели 
юрт”, имот с №000466 по 
картата на 
възстановената 
собственост. 

на земята при неполивни 
условия: Пета 
съставляващ имот 
№000466 (нула, нула, 
нула, четири, шест, шест) 
в местността “Дели юрт” 
по картата на 
възстановената 
собственост за землището 
на гр.Първомай. Имотът е 
образуван от имот 
№000462 (нула, нула, 
нула, четири, шест, две) 

дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

21
21/15-03-

2006
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 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с.Бяла река 
с ЕКАТТЕ 07675, 
местност “Реал. граници-
18ж ал”, имот с №082026 
по картата на 
възстановената 
собственост. 

 Поземлен имот с площ от 
5.950 дка. (пет декара 
деветстотин и петдесет 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: Нива, 
категория на земята при 
неполивни условия: 
Шеста, съставляващ 
парцел 26 (двадесет и 
шест) от масив 82 
(осемдесет и две) в 
местността “Реал. 
граници-18ж ал” по 
картата на възстановената 
собственост за землището 
на с.Бяла река. Имотът е 
образуван от имот 
№082009 (нула, осем, две, 
нула, нула, девет) 

 369,50 лв. 

 Област 
Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на 
с.Бяла река с 
ЕКАТТЕ 07675, 
местност “Реал. 
граници-18ж ал”, 
имот с №082026 
по картата на 
възстановената 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №181, 
том ІІ, дв.вх. 
№1088/20.06.2006 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-537 от 11.08.2006 г. год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: "ИРА-
60" ЕООД -гр. Русе - Иван 
Русев Станчев 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№181, том ІІ, дв.вх. 
№1088/20.06.2006 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-537 от 11.08.2006 г. 
год. на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"ИРА-60" ЕООД -гр. Русе 
- Иван Русев Станчев  

Заповед за 
отписване:
15-
537/2006-
08-11
15-
537/2006-
08-11

22
22/15-03-

2006
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 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с.Бяла река 
с ЕКАТТЕ 07675, 
местност “Реал. граници-
18ж ал”, имот с №082047 
по картата на 
възстановената 
собственост. 

Поземлен имот с площ от 
4,448 дка. (четири декара 
четиристотин четиридесет 
и осем квадратни метра) с 
начин на трайно ползване: 
Нива, категория на земята 
при неполивни условия: 
Шеста, съставляващ 
парцел 47 (четиридесет и 
седем) от масив 82 
(осемдесет и две) в 
местността “Реал. 
граници- 18ж ал” по 
картата на възстановената 
собственост за землището 
на с.Бяла река. Имотът е 
образуван от имот 
№082009 (нула, осем, две, 
нула, нула, девет) 

 276,20 лв. 

23
23/15-03-

2006
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 Област Пловдивска, 
община Първомай, 

 Застроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 

 за земя - 3252,30
лв. за сграда - 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №123, 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 

Заповед за 
отписване:



с.Татарево, кв.52а, УПИ 
ІІ – производствена 
дейност по плана на 
с.Татарево, одобрен със 
Заповед №329/1980 год.. 

3 280 (три хиляди двеста и 
осемдесет) кв.м., 
съставляващ УПИ ІІ – 
производствена дейност 
(две римско - 
производствена дейност) в 
кв.52а (петдесет и две “а”) 
по плана на с. Татарево, 
заедно с : - Масивна 
едноетажна сграда със ЗП 
– 460 (четиристотин и 
шестдесет) кв.м., с изба 
под цялата сграда, 
построена 1935 год. 
продължава в раздел “13” 
.

8083,80 лв. за 
пристройка - 
2017,70 лв. за 
тоалетна - 351,50 
лв. 

том ІІ, дв.вх. 
№1581/29.08.2006 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-785 от 10.11.2006 г. год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: "ИВА 
ТЕКС" ООД - с. Татарево 

№123, том ІІ, дв.вх. 
№1581/29.08.2006 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-785 от 10.11.2006 г. 
год. на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"ИВА ТЕКС" ООД - с. 
Татарево  

15-
785/2006-
11-10

24
24/15-03-

2006
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 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
гр.Първомай, кв.20, УПИ 
ІІ - търговски обект по 
плана на гр.Първомай, 
одобрен със Заповед 
№РД-15-666/1994 год. 
Област Пловдивска, 
община Първомай, 
гр.Първомай, кв.20, УПИ 
ІІ - търговски обект по 
плана на гр.Първомай, 
одобрен със Заповед 
№РД-15-666/1994 год. 

 Урегулиран поземлен 
имот с площ от 3 200 (три 
хиляди и двеста) кв.м., 
съставляващ УПИ ІІ – 
търговски обект (две 
римско - търговски обект ) 
в кв.20 (двадесет) по 
плана на гр. Първомай. . 

 за земя - 
10598,40 лв. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №90, 
том ІV, дв.вх. 
№3043/27.12.2006 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-154 от 07.03.2007 г. год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"ВАНЕСА" ЕООД - гр. 
Първомай 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№90, том ІV, дв.вх. 
№3043/27.12.2006 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-154 от 07.03.2007 г. 
год. на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"ВАНЕСА" ЕООД - гр. 
Първомай  

Заповед за 
отписване:
15-
154/2007-
03-07

25
25/28-03-

2006
25

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на –Дебър с 
ЕКАТТЕ 99101, местност 
“Чилтика”, имот с 
№132013 по картата на 
възстановената 
собственост. 

Поземлен имот с площ от 
6,000 дка. (шест декара) с 
начин на трайно ползване: 
Използв. ливада, 
категория на земята при 
неполивни условия: 
Четвърта, съставляващ 
парцел 13 (тринадесет) от 
масив 132 (сто тридесет и 
две) в местността 
“Чилтика” по картата на 
възстановената 
собственост за землището 
на –Дебър. Имотът е 
образуван от имот 
№132011 (едно, три, две, 
нула, едно, едно) 

 420,00 лева 

 Договор за замяна вписан 
под №49, том ІІ, дв.вх. 
№1264/06.07.2006 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-535 от 11.08.2006 г. год. 
на кмета на община 
Първомай. Заменен с имот 
№074118 земл. с. Брягово на 
Вълка Кръстева Палакова 

Договор за замяна вписан 
под №49, том ІІ, дв.вх. 
№1264/06.07.2006 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-535 от 11.08.2006 г. 
год. на кмета на община 
Първомай. Заменен с 
имот №074118 земл. с. 
Брягово на Вълка 
Кръстева Палакова  

Заповед за 
отписване:
15-
535/2006-
08-11

26
26/17-04-

2006
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 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с.Поройна 
с ЕКАТТЕ 57806, 
местността “Капана”, 
имот с №000022 по 

Поземлен имот с площ от 
19,874 дка (деветнадесет 
декара осемстотин 
седемдесет и четири 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 

 542,60 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 



картата на 
възстановената 
собственост. 

Пасище, мера. Категория 
на земята при неполивни 
условия: Пета, 
съставляващ имот с 
№000022 (нула, нула, 
нула, нула, две, две) в 
местността "Капана" по 
картата на възстановената 
собственост за землището 
на с.Поройна. 

000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 
Договор за наем на 
зем.земи от ОПФ 
№РД-13-
238/20.09.2018 год. 
за 6 год. с Зекие 
Реджеб Емин 

27
27/17-04-
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 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с.Поройна 
с ЕКАТТЕ 57806, 
местността “Капана”, 
имот с №000072 по 
картата на 
възстановената 
собственост. 

Поземлен имот с площ от 
2,222 дка. (два декара 
двеста двадесет и два 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
Пасище, мера, пета 
категория, съставляващ 
имот с №000023 (нула, 
нула, нула, нула, две, т ри) 
в местността “Капана” по 
картата на възстановената 
собственост за землището 
на село Поройна. 

 60,70 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 
Договор за наем на 
зем.земи от ОПФ 
№РД-13-
238/20.09.2018 год. 
за 6 год. с Зекие 
Реджеб Емин 

28
28/17-04-
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 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с.Поройна 
с ЕКАТТЕ 57806, 
местността “Капана”, 
имот с №000021 по 
картата на 
възстановената 
собственост. 

Поземлен имот с площ от 
21,742 дка.(двадесет и 
един декара седемстотин 
четиридесет и два 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: Друга 
селскостопанска 
територия, категория на 
земята при неполивни 
условия: Пета, 
съставляващ имот с 
№000021 (нула, нула, 
нула, нула, две, едно ) в 
местността “Капана” по 
картата на възстановената 
собственост за землището 
на с. Поройна. 

 1483,90 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

29
29/18-04-
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 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с.Поройна 
с ЕКАТТЕ 57806, 
местността “Капана”, 
имот с №000024 по 
картата на 
възстановената 

 Поземлен имот с площ от 
1,342 дка. (един декар 
триста четиридесет и два 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: Друга 
селскостопанска 
територия, категория на 
земята при неполивни 

 121,20 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 



собственост условия: Четвърта, 
съставляващ имот с 
№000024 (нула, нула, 
нула, нула, две, четири) в 
местността “Капана” по 
картата на възстановената 
собственост за землището 
на село Поройна. 

ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

30
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 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с.Поройна 
с ЕКАТТЕ 57806, 
местността “Капана”, 
имот с №000026 по 
картата на 
възстановената 
собственост 

Поземлен имот с площ от 
23,595 дка. (двадесет и 
три декара петстотин 
деведесет и пет квадратни 
метра) с начин на трайно 
ползване: Друга 
селскостопанска 
територия, категория на 
земята при неполивни 
условия: Пета (4,718) и 
Четвърта (18,877), 
съставляващ имот с 
№000026 (нула, нула, 
нула, нула, две, шест) в 
местността “Капана” по 
картата на възстановената 
собственост за землището 
на с Поройна. 

 2130,60 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

31
31/05-05-

2006
31

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с.Езерово с 
ЕКАТТЕ 27139, местност 
“Хайванско дере", имот с 
№181001 по картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на с.Езерово. 

Поземлен имот с площ от 
67,676 дка (шестдесет и 
седем декара шестотин 
седемдесет и шест 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
Изполвана ливада. 
Категория на земята при 
неполивни условия: 
Десета (6,313) и Девета 
(61.363), съставляващ 
парцел 1 (едно) в масив 
181 (сто осемдесет и едно) 
в местността "Хайванско 
дере" по картата на 
възстановената 
собственост за землището 
на с.Езерово. 

 426,40 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

32
32/05-05-

2006
32

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на - Дебър с 
ЕКАТТЕ 99101, местност 
“Землище кв.Дебър”, 
имот с №000520 по 
картата на 
възстановената 
собственост за 

 Поземлен имот с площ от 
5.360 дка. (пет декара 
триста и шестдесет 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
Пасище, мера. Категория 
на земята при неполивни 
условия: Пета, 
съставляващ имот с 

 174,20 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 



землището на кв.Дебър №000520 в местността “ 
Землище кв. Дебър” по 
картата на възстановената 
собственост за землището 
на кв.Дебър. Имотът е 
образуван от имот 
№000424 (нула, нула, 
нула, четири, две, четири)

общинската 
собственост. 

33
33/08-05-

2006
33

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на кв. 
Любеново на 
гр.Първомай с ЕКАТТЕ 
99102, имот с №000110 
по картата на 
възстановената 
собственост на -
Любеново. 

Поземлен имот с площ от 
3,554 дка. (три декара 
петстотин петдесет и 
четири квадратни метра) с 
начин на трайно ползване: 
Индивидуално 
застрояване, съставляващ 
имот с №000110 (нула, 
нула, нула, едно, едно, 
нула) по картата на 
възстановената 
собственост за землището 
на - Любеново. 

 115,50 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

34
34/23-05-

2006
34

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на 
гр.Първомай с ЕКАТТЕ 
59080, местността 
“Дълбоко дере дюлюр”, 
имот с №000070 по 
картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на 
гр.Първомай 

Поземлен имот с площ от 
2,527 дка. (два декара 
петстотин двадесет и 
седем квадратни метра) с 
начин на трайно ползване: 
Пасище, мера, категория 
на земята при неполивни 
условия: Пета, 
съставляващ имот 
№000070 (нула, нула, 
нула, нула, седем, нула) в 
местността “Дълбоко дере 
дюлюр” по картата на 
възстановената 
собственост за землището 
на гр. Първомай. 

 78,80 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

35
35/25-05-

2006
35

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на –Дебър с 
ЕКАТТЕ 99101, 
местността “Землище 
кв.Дебър”, имот с 
№000402 по картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на кв.Дебър 
на гр.Първомай, ул."Княз 
Борис І" №51 

Поземлен имот с площ от 
38,083 дка. (тридесет и 
осем декара осемдесет и 
три квадратни метра) с 
начин на трайно ползване: 
Възстановително 
заведение, съставляващ 
имот №000402 (нула, 
нула, нула, четири, нула, 
две) в местността 
“Землище кв.Дебър” по 
картата на възстановената 
собственост за землището 
на кв.Дебър в едно с: 
Болница, представляваща 
триетажна масивна сграда 

 за земята - 
3341,80 лв. за 
сградите - 
173018,00 лв. 

 Имота е включен 
в капитала на 
“МБАЛ – 
Първомай” ЕООД 
гр.Първомай с дан. 
№1169694520 и 
булстат: 
115516059
Решение №100 на 
Общински съвет 
гр.Първомай, 
взето на 
12.05.2000 год. 
Заповед РД-20-3 
от 18.07.2000 год. 
на Министъра на 

Имота е включен в 
капитала на 
“МБАЛ – 
Първомай” ЕООД 
гр.Първомай с дан. 
№1169694520 и 
булстат: 
115516059
Решение №100 на 
Общински съвет 
гр.Първомай, взето 
на 12.05.2000 год. 
Заповед РД-20-3 от 
18.07.2000 год. на 
Министъра на 
здравеопазването  



със ЗП – 1560 (хиляда 
петстотин и шестдесет) 
кв.м., построена 1952 год., 
включваща: етаж І – ДКБ, 
бивша микробиологична 
лаборатория, пералня, 
ренген, електро 
работилница, 
администрация, 
патоанатомично 
отделение; етаж ІІ – 
Неврологично отделение,

здравеопазването 

36
36/26-05-

2006
36

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
гр.Първомай, кв.116 "в", 
УПИ І – жил. стр., ПИ 
пл.№1597, по плана на 
гр.Първомай, одобрен 
със заповед №РД-15-
666/1994 год., ул. 
"Орфей" №2, блок №3, 
вх."А", ет.3, ап. №14 

 15/24 (петнадесет от 
двадесет и четири) 
идеални части от 
апартамент №14 със 
застроена площ 61 кв.м. 
(шестдесет и един 
квадратни метра) състоящ 
се от дневна, спалня, 
готварна, баня и тоалетна 
с 15/24 (петнадесет от 
двадесет и четири) 
идеални части от 
прилежащото таванско 
помещение №3 с полезна 
площ 18,40 кв.м. 
(осемнадесет цяло и 
четиридесет квадратни 
метра) и 0,679 % (нула 
цяло шестстотин 
седемдесет и девет 
процента) от общите 
части на жилищния блок, 
построен 1980 год. и 
правото на строеж в УПИ 
І – жилищно строителство 
(едно римско - жилищно 
строителство ) в 

 1836,10 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

37
37/27-06-

2006
37

 Област Пловдивска, 
община Първомай, с. 
Градина, кв.75, УПИ ХІІІ 
- 960 по плана на 
с.Градина, одобрен със 
заповед №772/05.11.1974 
год. 

 Застроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
1442 кв.м. (хиляда 
четиристотин четиридесет 
и два квадратни метра), 
предназначен за жилищно 
строителство, 
съставляващ УПИ ХІІІ - 
960 (тринадесет римско - 
деветстотин и шестдесет) 
в квартал 75 (седемдесет и 
пет) по плана на 
с.Градина 

 3183,90 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Признато безвъзмездно 
право на строеж на Къню 
Мишев Славков на 
основание чл.6 от ЗОЗД - 
застроен преди 01.09.1956 
год.. 

38 38/28-06- 38  Област Пловдивска,  Незастроен урегулиран  За земя - 1186,  Имотът се  Договор за покупко - Договор за покупко - Заповед за 



2006 община Първомай, село 
Дълбок извор, кв. 42, 
УПИ VІІ - СНС по плана 
на с. Дълбок извор, 
одобрен със заповед 
№374/1971 год. 

поземлен имот с площ от 
568 кв.м. (петстотин 
шестдесет и осем 
квадратни метра), 
предназначен за жилищно 
строителство, 
съставляващ УПИ VІІ - 
СНС (седем римско - 
СНС) в квартал 42 
(четиридесет и две) по 
плана на с.Дълбок извор. 

00 лв. управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

продажба вписан под №15, 
том ІV, дв.вх. №2365 на 
31.10.2007год. г. и отписан 
със Заповед №РД -15-841 от 
05.12.2007 год. на кмета на 
община Първомай. Купувач: 
Митко Георгиев 
Катранджиев 

продажба вписан под 
№15, том ІV, дв.вх. 
№2365 на 31.10.2007год. 
г. и отписан със Заповед 
№РД -15-841 от 
05.12.2007 год. на кмета 
на община Първомай. 
Купувач: Митко Георгиев 
Катранджиев  

отписване:
РД-15-
841/2007-
12-05

39
39/28-06-

2006
39

 Област Пловдивска, 
община Първомай, град 
Първомай, кв.142, УПИ 
ІV - 2120 по плана на 
гр.Първомай, одобрен 
със заповед №РД - 15-
666/1994 год., ул. 
"Перуника" №32 

 Урегулиран поземлен 
имот с площ от 494 кв.м. 
(четиристотин деветдесет 
и четири квадратни 
метра), предназначен за 
жилищно строителство, 
съставляващ УПИ ІV - 
2120 (четири римско - две 
хиляди сто и двадесет) в 
квартал 142 (сто 
четиридесет и две) по 
плана на гр.Първомай. 

 за земя - 1778,40
лева 

 Имота се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай с дан. 
№1169681402 и 
булстат 000471536 
Ю на основание 
чл.12, ал.5 от 
Закона за 
общинската 
собственост. 

Отстъпено възмездно право 
на строеж за жилищна 
сграда на Иван Георгиев 
Налбантов със Заповед №РД 
- 15 - 100/10.06.1988 год. на 
председателя на ИК на 
ОбНС гр.Първомай и 
Договор от 10.06.1988 год.. 
Договор за покупко - 
продажба вписан под №13, 
том 7, дв.вх. 
№1920/11.10.2012 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-796 от 01.11.2012 г. год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: Станка 
Иванова Янкова от гр. 
Първомай 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№13, том 7, дв.вх. 
№1920/11.10.2012 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-796 от 01.11.2012 г. 
год. на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
Станка Иванова Янкова 
от гр. Първомай  

Заповед за 
отписване:
15-
796/2012-
11-01

40
40/20-07-

2006
40

Oбласт Пловдив, община 
Първомай, землището на 
кв.Дебър с ЕКАТТЕ 
99101, местността 
"Капаня Тоскал. ада", 
имот с №169058 по 
картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на кв.Дебър 
на гр.Първомай. 

Поземлен имот с площ от 
6,697 дка. (шест декара 
шестотин деветдесет и 
седем квадратни метра) с 
начин на трайно ползване: 
Нива. категория на земята 
при неполивни условия: 
Пета (0,041) Четвърта 
(6.656), съставляващ 
парцел 58 (петдесет и 
осем) от масив 169 (сто 
шестдесет и девет) в 
местността "Капаня 
Тоскал. ада" по картата на 
възстановената 
собственост за землището 
на кв.Дебър. 

 518, 30 лв. 
(петстотин и 
осемнадесет лева 
и тридесет 
стотинки) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

41
41/20-07-

2006
41

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на –Дебър с 
ЕКАТТЕ 99101, местност 
“Чилтика”, имот с 
№132014 по картата на 
възстановената 

Поземлен имот с площ от 
14.760 дка. 
(четиринадесет декара 
седемстотин и шестдесет 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
Използваема ливада, 

 1033,20 лв. - 
(хиляда тридесет 
и три лева и 
двадесет 
стотинки) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 



собственост за 
землището на кв.Дебър 

категория на земята при 
неполивни условия: 
Четвърта, съставляващ 
парцел 14 (четиринадесет) 
от масив 132 (сто тридесет 
и две) в местността 
“Чилтика” по картата на 
възстановената 
собственост за землището 
на –Дебър. Имотът е 
образуван от имот 
№132011 (едно, три, две, 
нула, едно, едно) 

основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

42
42/24-07-

2006
42

Област Пловдив, община 
Първомай, землище 
кв.Дебър с ЕКАТТЕ 
99101, местност 
"Землище кв.Дебър" имот 
с №000131 по картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на кв.Дебър. 

Поземлен имот с площ от 
4,604 дка. (четири декара 
шестотин и четири 
квадратни метра), с начин 
на трайно ползване: 
Пасище, мера - категория 
на земята при неполивни 
условия: Пета (0,507) 
Четвърта (4,097) 
съставляващ имот с 
№000131 (нула, нула, 
нула, едно, три, едно) в 
местността "Землище кв. 
Дебър" по картата на 
възстановената 
собственост за землището 
на кв.Дебър. 

 189,90 лв. - (сто 
осемдесет и 
девет лева и 
деветдесет 
стотинки 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

43
43/24-07-

2006
43

Област Пловдив, община 
Първомай, землище 
кв.Дебър с ЕКАТТЕ 
99101, местност 
"Землище кв.Дебър" имот 
с №000513 по картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на кв.Дебър. 

Поземлен имот с площ от 
20,576 дка. (двадесет 
декара петстотин 
седемдесет и шест 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
Пасище, мера - категория 
на земята при неполивни 
условия: Пета, 
съставляващ имот с 
№000513 (нула, нула, 
нула, пет, едно, три) в 
местността "Землище кв. 
Дебър" по картата на 
възстановената 
собственост за землището 
на кв.Дебър. 

 535,00 лв. - 
(петстотин 
тридесет и пет 
лева и нула 
стотинки) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №225, 
том 2, дв.вх. 
№1236/30.05.2007 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-542 от 03.08.2007 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: 
"РИСКИНЖИНЕРИНГ" АД 
гр. София 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№225, том 2, дв.вх. 
№1236/30.05.2007 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-542 от 03.08.2007 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"РИСКИНЖИНЕРИНГ" 
АД гр. София  

Заповед за 
отписване:
15-
542/2007-
08-03

44
44/02-08-

2006
44

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
с.Крушево, кв.8, УПИ ІІІ 
- държ. по плана на 
с.Крушево, одобрен със 
заповед №60/1986 год. 

 Урегулиран поземлен 
имот с площ от 850 кв.м. 
(осемстотин и петдесет 
квадратни метра), 
предназначен за жилищно 
строителство, 

 1016,60 лв. 
(хиляда и 
шестнадесет лева 
и шестдесет 
стотинки) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 



съставляващ УПИ ІІІ- 
държ. ( три римско - 
държавен) в кв.8 (осем ) 
по плана на с.Крушево. 

000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

45
45/03-08-

2006
45

 Област Пловдивска, 
община Първомай, с. 
Крушево, кв.8, УПИ ІV - 
държ. по плана на 
с.Крушево, одобрен със 
заповед №60/1986 год. 

 Урегулиран поземлен 
имот с площ от 920 кв.м. 
(деветстотин и двадесет 
квадратни метра), 
предназначен за жилищно 
строителство, 
съставляващ УПИ ІV- 
държ. (четири римско - 
държавен) в кв.8 (осем ) 
по плана на с.Крушево. 

 1136,20 лв. 
(хиляда сто 
тридесет и шест 
лева и двадесет 
стотинки) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

Отстъпено възмездно право 
на строеж за жилищна 
сграда на Георги 
Костадинов Костадинов със 
Заповед №РД-15- 
636/19.07.1994 год. на кмета 
на община Първомай и 
Договор №98/21.07.1994 
год.. 

46
46/05-08-

2006
46

 Област Пловдивска, 
община Първомай, с. 
Крушево, кв.8, УПИ V - 
държ. по плана на 
с.Крушево, одобрен със 
заповед №60/1986 год. 

 Урегулиран поземлен 
имот с площ от 648 кв.м. 
(шестстотин четиридесет 
и осем квадратни метра), 
предназначен за жилищно 
строителство, 
съставляващ УПИ V- 
държ. (пет римско - 
държавен) в кв.8 (осем ) 
по плана на с.Крушево. 

 842,40 лв. 
(осемстотин 
четиридесет и 
два лева и 
четиридесет 
стотинки) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №47, 
том 4, дв.вх. 
№1004/30.05.2012 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-514 от 02.07.2012 год. на 
кмета на община Първомай, 
Купувач: Сабри Басри 
Сабри 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№47, том 4, дв.вх. 
№1004/30.05.2012 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-514 от 02.07.2012 год. 
на кмета на община 
Първомай, Купувач: 
Сабри Басри Сабри  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
514/2012-
07-02

47
47/05-08-

2006
47

 Област Пловдивска, 
община Първомай, с. 
Крушево, кв.8, УПИ VІ - 
държ. по плана на 
с.Крушево, одобрен със 
заповед №60/1986 год. 

 Урегулиран поземлен 
имот с площ от 915 кв.м. 
(деветстотин и петнадесет 
квадратни метра), 
предназначен за жилищно 
строителство, 
съставляващ УПИ VІ- 
държ. (шест римско - 
държавен) в кв.8 (осем ) 
по плана на с.Крушево. 

 1130,00 лв. 
(хиляда сто и 
тридесет и лева) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

Отстъпено възмездно право 
на строеж за жилищна 
сграда на Бисер Соколов 
Илиев със Заповед №РД-15- 
143/17.09.1986 год. на 
председателя на ИК на 
общински народен съвет - 
Първомай и Договор от 
19.09.1986 год.. 

48
48/16-08-

2006
48

 Област Пловдивска, 
община Първомай, с. 
Градина, кв.12, ПИ пл. 
№1078 по плана на 
с.Градина, одобрен със 
заповед №772/1974 год. и 
заповед №РД-15-
511/26.07.2006год., ул. 
"П. Кр. Яворов" №11 и 
11а 

 Незастроен поземлен 
имот с пл. №1078 (хиляда 
седемдесет и осем) в кв.12 
(дванадесет) по плана на 
с.Градина с обща площ на 
имота 255 кв.м., от които: 
- 205 кв.м. присъединени 
към УПИ ІV-124 (четири 
римско - сто двадесет и 
четири) в кв.12 
(дванадесети) по плана на 
с.Градина - 50 кв.м. 
присъединени към УПИ V 
- 124 (пет римско - сто 

 532,40 лв. 
(петстотин 
тридесет и два 
лева и 
четиридесет 
стотинки) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 205 кв.м. - продадени на 
Тодор Иванов Тодоров - 
Договор вп. №77, том 4 на 
21.12.2006 г. и 50 кв.м. - 
продадени на Иван 
Димитров Душков - Договор 
вписан под №79, том 4 на 
21.12.2006 г. и отписан със 
Заповед №РД-15-155 от 
07.03.2007 год. 

205 кв.м. - продадени на 
Тодор Иванов Тодоров - 
Договор вп. №77, том 4 
на 21.12.2006 г. и 50 кв.м. 
- продадени на Иван 
Димитров Душков - 
Договор вписан под №79, 
том 4 на 21.12.2006 г. и 
отписан със Заповед 
№РД-15-155 от 
07.03.2007 год.  

Заповед за 
отписване:
РД-
15155/2007-
03-07



двадесет и четири) в кв.12 
(дванадесети) по плана на 
с.Градина 

49
49/17-08-

2006
49

 Област Пловдивска, 
община Първомай, с. 
Виница, кв. 2, УПИ ХV - 
47 по плана на с. Виница, 
одобрен със заповед 
№770/1963 год. 

 Застроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
950 кв.м. (деветстотин и 
петдесет квадратни 
метра), предназначен за 
жилищно строителство, 
съставляващ УПИ ХV- 47 
(петнадесет римско - 
четиридесет и седем) в 
кв.2 (втори) по плана на 
с.Виница. 

 1074,50 лв. 
(хиляда и 
седемдесет и 
четири лева и 
петдесет 
стотинки) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Отстъпено възмездно право 
на строеж за жилищна 
сграда на Георги Ангелов 
Димитров с Решение №22 от 
16.04.1964 год. на ИК на 
ГНС - Първомай и 
строително разрешение 
№22/06.07.1965 год. 
издадено от ГНС - 
Първомай. 

Продаден на Венета 
Георгиева Христева от гр. 
Първомай с Договор за 
покупко- продажба вп. 
№124, том 2, вх. №561, 
дв. вх. №556 на 
20.04.2018 год. в 
Службата по вписваниятя 
гр. Първомай и отписан 
със заповед №РД-15-242 
от 09.05.2018 год. на 
кмета на община 
Първомай.  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
142/2018-
05-09

50
50/23-08-

2006
50

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с. Градина 
с ЕКАТТЕ 17484, 
местност “Летището”, 
имот с №016128 по 
картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на с. Градина 
землището на кв.Дебър 

 Поземлен имот с площ от 
72,619 дка. (седемдесет и 
два декара шестстотин и 
деветнадесет квадратни 
метра) с начин на трайно 
ползване: Пасище, мера. 
Категория на земята при 
неполивни условия: Пета, 
съставляващ парцел 128 
(сто двадесет и осем) от 
масив 16 (шестнадесет) в 
местността "Летището” по 
картата на възстановената 
собственост за землището 
на с. Градина. Имотът е 
образуван от имот 
№016096 (нула, едно, 
шест, нула, девет, шест) 

 2360,10 лв. (две 
хиляди триста и 
шестдесет лева и 
десет стотинки) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №100, 
том 3, дв.вх. 
№2359/13.11.2006 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-869 от 19.12.2006 г. год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: "БИ 
ЕМ" ООД - гр. София 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№100, том 3, дв.вх. 
№2359/13.11.2006 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-869 от 19.12.2006 г. 
год. на кмета на община 
Първомай. Купувач: "БИ 
ЕМ" ООД - гр. София  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
868/2006-
12-19

51
51/24-08-

2006
51

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с. Брягово 
с ЕКАТТЕ 06745, 
местност “Кавал кър”, 
имот с №069090 по 
картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на с. Брягово 

Поземлен имот с площ от 
2,675 дка. (два декара 
шестстотин седемдесет и 
пет квадратни метра) с 
начин на трайно ползване: 
Нива. Категория на земята 
при неполивни условия: 
Четвърта, съставляващ 
парцел 90 (деветдесет) от 
масив 69 (шестдесет и 
девет) местността "Кавал 
кър” по картата на 
възстановената 
собственост за землището 
на с. Брягово. Имотът е 
образуван от имот 
№069050 (нула, шест, 
девет, нула, пет, нула). 

 220,80 лв. 
(двеста и 
двадесет лева и 
осемдесет 
стотинки) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 



52
52/25-08-

2006
52

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с. Брягово 
с ЕКАТТЕ 06745, 
местност “Кавал кър”, 
имот с №074121 по 
картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на с. Брягово 

Поземлен имот с площ от 
5,900 дка. (пет декара и 
деветстотин квадратни 
метра) с начин на трайно 
ползване: Нива. Категория 
на земята при неполивни 
условия: Четвърта,
съставляващ парцел 121 
(сто двадесет и едно) от 
масив 74 (седемдесет и 
четири) местността 
"Кавал кър” по картата на 
възстановената 
собственост за землището 
на с. Брягово. Имотът е 
образуван от имот 
№074118 (нула, седем, 
четири, едно, едно, осем).

 487,10 лв. 
(четиристотин 
осемдесет и 
седем лева и 
десет стотинки) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

53
53/25-08-

2006
53

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с. Искра с 
ЕКАТТЕ 32826, местност 
“Татлара”, имот с 
№000012 по картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на с. Искра 

Поземлен имот с площ от 
0,406 дка. (четиристотин и 
шест квадратни метра) с 
начин на трайно ползване: 
Пасище, мера. Категория 
на земята при неполивни 
условия: Шеста, 
съставляващ имот с 
№000012 в местността 
"Татлара” по картата на 
възстановената 
собственост за землището 
на с. Искра. Имотът е 
образуван от имот 
№060200 (нула, шест, 
нула две, нула, нула) 

 9,80 лв. (девет 
лева и осемдесет 
стотинки) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №9, 
том 3, дв.вх. 
№2103/13.11.2006 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-868 от 19.12.2006 г. год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"ИНТЕЛЕКТ 21" АД гр. 
Пловдив. 

Договор за покупко - 
продажба вписан под №9, 
том 3, дв.вх. 
№2103/13.11.2006 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-868 от 19.12.2006 г. 
год. на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"ИНТЕЛЕКТ 21" АД гр. 
Пловдив.  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
868/2006-
12-19

54
54/30-08-

2006
54

 Област Пловдивска, 
община Първомай, с 
.Драгойново, кв.22, УПИ 
ХІІІ – ресторант, ПИ 
пл.№176 по плана на 
с.Драгойново, одобрен 
със Заповед №РД-15-
61/1988 год.. 

 Масивна двуетажна 
сграда (бивша 
административна) със ЗП 
– 127 (сто двадесет и 
седем) кв.м. с изба ЗП -
127 (сто двадесет и седем) 
кв.м.. Сградата е 
построена 1972 год. 
Масивна едноетажна 
сграда (бивш стол) със ЗП 
– 493 (четиристотин 
деветдесет и три) кв.м., 
изба със ЗП – 493 
(четиристотин деветдесет 
и три) кв.м.. Сградата е 
построена 1972 год.. 

 12394,40 лв. 
(дванадесет 
хиляди триста 
деветдесет 
четири лева и 
четиридесет 
стотинки) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

55
55/30-08-

2006
55

 Област Пловдивска, 
община Първомай, гр. 
Първомай, кв.89а, УПИ ІІ 

 1/4 (една четвърт) 
идеална част от дворно 
място цялото от 445 

 767,30 лв. 
(седемстотин 
шестдесет и 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 



– кино, ПИ пл.№2676 по 
плана на гр. Първомай, 
одобрен със Заповед 
№РД-15-666/1994 год.. 

(четиристотин 
четиридесет и пет) 
квадратни метра, 
съставляващо поземлен 
имот с пл.№2676 (две 
хиляди шестотин 
седемдесет и шест), 
включен в УПИ ІІ - кино 
(две римско - кино) в кв. 
89а (осемдесет и девет а) 
по плана на гр.Първомай 

седем лева и 
тридесет 
стотинки) 

Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

56
56/31-08-

2006
56

 Област Пловдивска, 
община Първомай, с.Бяла 
река, кв. 23, УПИ ХІ – 
291, ПИ пл.№292 по 
плана на с. Бяла река, 
одобрен със Заповед 
№336/1967 год.. 

 Дворно място, 
съставляващо реална част 
с площ от 450 
(четиристотин и петдесет) 
квадратни метра от 
поземлен имот с пл. №292 
(двеста деветдесет и две) 
попадаща в УПИ ХІ - 291 
(единадесет римско - 
двеста деветдесет и едно) 
от кв.23 (двадесет и три) 
по плана на с.Бяла река. 

 509,00 лв. 
(петстотин и 
девет лева) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №2, 
том 4, дв.вх. 
№2811/11.12.2006 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-866 от 19.12.2006 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: ВК "СЪГЛАСИЕ" 
гр. Първомай. 

Договор за покупко - 
продажба вписан под №2, 
том 4, дв.вх. 
№2811/11.12.2006 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-866 от 19.12.2006 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: ВК 
"СЪГЛАСИЕ" гр. 
Първомай.  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
866/2006-
12-19

57
57/25-09-

2006
57

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с. Крушево 
с ЕКАТТЕ 40155, 
местност “Ямата/ 
ялзмата”, имот с 
№004079 по картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на с.Крушево 
землището на с. Искра 

Поземлен имот с площ от 
157,557 дка. (сто петдесет 
и седем декара петстотин 
петдесет и седем 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
Пасище, мера. Категория 
на земята при неполивни 
условия: Шеста (142,469) 
Пета (15,088) съставляващ 
парцел 79 (седемдесет и 
девет) от масив 4 (четири) 
в местността 
"Ямата/ялзмата” по 
картата на възстановената 
собственост за землището 
на с.Крушево. 

 2647,00 лв. (две 
хиляди шестотин 
четиридесет и 
седем лева и 00 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

58
58/25-09-

2006
58

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с. Буково с 
ЕКАТТЕ 56335, местност 
“Драчовица”, имот с 
№030035 по картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на с. Буково 

Поземлен имот с площ от 
7,919 дка. (седем декара 
деветстотин и 
деветнадесет квадратни 
метра) с начин на трайно 
ползване: Пасище, мера. 
Категория на земята при 
неполивни условия: Осма, 
съставляващ парцел 35 
(тридесет и пет) от масив 
30 (тридесет) местността 
"Драчовица" по картата на 
възстановената 

 74,80 лв. 
(седемдесет и 
четири лева и 
осемдесет ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 



собственост за землището 
на с. Буково. 

59
59/27-09-

2006
59

 Област Пловдивска, 
община Първомай, гр. 
Първомай, кв.28 а, УПИ 
VІ – търговски дейности 
по плана на Първомай, 
одобрен със заповед 
№РД-15- 666/1994 г. и 
заповед №РД-15-
553/29.08.2006 г. 

 Застроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
275 кв.м. (двеста 
седемдесет и пет 
квадратни метра), 
съставляващ УПИ VІ – 
търговски дейности (шест 
римско - търговски 
дейности) в кв. 28 а 
(двадесет и осем - а) по 
плана на гр.Първомай. 

 990,00 лв. 
(деветстотин и 
деветдесет лева и 
00 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №181, 
том 2, дв.вх. 
№995/24.04.2007 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-588 от 24.08.2007 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: Димитър Сираков 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№181, том 2, дв.вх. 
№995/24.04.2007 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-588 от 24.08.2007 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
Димитър Сираков  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
588/2007-
08-24

60
60/06-10-

2006
60

 Област Пловдивска, 
община Първомай, гр. 
Първомай, кв.89 а, УПИ І 
- търговия , ПИ пл.№2642 
по плана на с. Първомай, 
одобрен със Заповед 
№РД-15-666/1994 год.. 

 Терен, съставляващ 
реална част с площ от 33 
кв.м. (тридесет и три 
квадратни метра) от 
поземлен имот с пл. 
№2642 (две хиляди 
шестотин четиридесет и 
две), попадаща в УПИ І - 
търговия (едно римско - 
търговия) от кв.89 а 
(осемдесет и девет -а) по 
плана на гр.Първомай. 

 239,60 лв. 
(двеста тридесет 
и девет лева и 60 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №1, 
том 4, дв.вх. №2810 от 
11.12.2006 г. и отписан със 
Заповед №РД -15-588 от 
24.08.2007 год. на кмета на 
община Първомай. Купувач: 
Димитър Сираков 

Договор за покупко - 
продажба вписан под №1, 
том 4, дв.вх. №2810 от 
11.12.2006 г. и отписан 
със Заповед №РД -15-588 
от 24.08.2007 год. на 
кмета на община 
Първомай. Купувач: 
Димитър Сираков  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
588/2007-
08-24

61
61/09-10-

2006
61

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с. Крушево 
с ЕКАТТЕ 40155, 
местност "Кавак тарла " , 
имот с №006122 по 
картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на с.Крушево

Поземлен имот с площ от 
109,361 дка. (сто и девет 
декара триста шестдесет и 
един квадратни метра) с 
начин на трайно ползване: 
Пасище, мера. Категория 
на земята при неполивни 
условия: Десета, 
съставляващ парцел 122 
(сто двадесет и две) от 
масив 6 (шест) местността 
"Кавак тарла " по картата 
на възстановената 
собственост за землището 
на с.Крушево. Имотът е 
образуван от имот 
№006062 (нула, нула, 
шест, нула, шест, две) 

 197,20 лв. (сто 
деветдесет и 
седем лева и 20 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

62
62/09-10-

2006
62

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с. Крушево 
с ЕКАТТЕ 40155, 
местност "Кавак тарла " , 
имот с №006119 по 
картата на 
възстановената 
собственост за 

Поземлен имот с площ от 
83,771 дка. (осемдесет и 
три декара седемстотин 
седемдесет и един 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
Пасище, мера. Категория 
на земята при неполивни 
условия: Четвърта, 

 2 488,00 лв. (две 
хиляди 
четиристотин 
осемдесет и осем 
лева и 00 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 



землището на с.Крушево съставляващ парцел 119 
(сто и деветнадесет) от 
масив 6 (шест) в 
местността "Кавак тарла " 
по картата на 
възстановената 
собственост за землището 
на с.Крушево. Имотът е 
образуван от имот 
№006064 (нула, нула, 
шест, нула, шест, четири)

общинската 
собственост. 

63
63/24-10-

2006
63

 Област Пловдивска, 
община Първомай, гр. 
Първомай, кв.Дебър, 
кв.75, УПИ ХІХ - държ. 
по плана на кв.Дебър, 
одобрен със заповеди 
№626/1965 год. и №РД-
22-56/1989 год. 

 Незастроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
820 кв.м. (осемстотин и 
двадесет квадратни 
метра), предназначен за 
жилищно строителство, 
съставляващ УПИ ХІХ - 
държ. (деветнадесет 
римско - държавен) в 
кв.75 (седемдесет и пет) 
по плана на кв.Дебър на 
гр.Първомай. 

 2804,40 лв. (две 
хиляди 
осемстотин и 
четири лева и 40 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

64
64/24-10-

2006
64

 Област Пловдивска, 
община Първомай, гр. 
Първомай, кв.Дебър, 
кв.75, УПИ ХVІІІ - държ. 
по плана на кв.Дебър, 
одобрен със заповеди 
№626/1965 год. и №РД-
22-56/1989 год. 

 Незастроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
765 кв. м. (седемстотин 
шестдесет и пет 
квавадратни метра) 
предназначен за жилищно 
строителство, 
съставляващ УПИ ХVІІІ - 
държ. (осемнадесет 
римско - държавен) в 
кв.75 (седемдесет и пет) 
по плана на кв.Дебър, 
гр.Първомай. 

 2616,30 лв. (две 
хиляди шестотин 
и шестнадесет 
лева и 30 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

65
65/31-10-

2006
65

 Област Пловдивска, 
община Първомай, гр. 
Първомай, картал Дебър, 
кв.52, ПИ №1111, УПИ 
ХV – 1106, търговия и 
обслужващи дейности по 
плана кв.Дебър, одобрен 
със заповеди №626/1965 
и №РД-15- 
620/19.09.2006 г. и 
заповед №РД-15-
553/29.08.2006 г. 

 Терен с площ от 98 кв.м. 
(деветдесет и осем 
квадратни метра), 
съставляващ ПИ №1111 
(хиляда сто и единадесет), 
попадащ в УПИ ХV - 
1106, търговия и 
обслужващи дейности 
(петнадесет римско- 
хиляда сто и шест, 
търговия и обслужващи 
дейности) в кв. 52 
(петдесет и две) по плана 
на кв.Дебър, гр.Първомай.

 517,40 лв. 
(петстотин и 
седемнадесет 
лева и 40 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №122, 
том 2, дв.вх. №797 от 
03.04.2007 год. г. и отписан 
със Заповед №РД -15-265 от 
21.04.2007 год. на кмета на 
община Първомай. Купувач: 
Колю Тодоров Петров 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№122, том 2, дв.вх. №797 
от 03.04.2007 год. г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-265 от 21.04.2007 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
Колю Тодоров Петров  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
265/2007-
04-21

66
66/31-10-

2006
66

 Област Пловдивска, 
община Първомай, с. 

 Незастроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 

 765,70 лв. 
(седемстотин 

 Имота се 
управлява от кмета 



Крушево, кв.10, УПИ ІІІ -
184 по плана на 
с.Крушево, одобрен със 
заповед №60/1986 год., 
ул. "16 -та" №1-е 

620 кв.м. (шестотин и 
двадесет квадратни 
метра), предназначен за 
жилищно строителство, 
съставляващ УПИ ІІІ - 184
(три римско - сто 
осемдесет и четири) в 
квартал 10 (десет) по 
плана на с.Крушево. 

шестдесет и пет 
лева и 70 ст.) 

на община 
Първомай с дан. 
№1169681402 и 
булстат 000471536 
Ю на основание 
чл.12, ал.5 от 
Закона за 
общинската 
собственост. 

67
67/03-11-

2006
67

 Област Пловдивска, 
община Първомай, гр. 
Първомай, кв.Дебър, 
кв.75, УПИ ХVІ - държ. 
по плана на кв.Дебър, 
одобрен със заповеди 
№626/1965 год. и №РД-
22-56/1989 год. 

 Незастроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
755 кв.м. (седемстотин 
петдесет и пет квадратни 
метра), предназначен за 
жилищно строителство, 
съставляващ УПИ ХVІ - 
държ. (шестнадесет 
римско - държавен) в 
кв.75 (седемдесет и пет) 
по плана на кв.Дебър на 
гр.Първомай. 

2 582, 10 лв. (две 
хиляди 
петстотин 
оседемдесет и 
два лева и 10 ст.)

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

68
68/03-11-

2006
68

 Област Пловдивска, 
община Първомай, гр. 
Първомай, кв.Дебър, 
кв.75, УПИ ХVІІ - държ. 
по плана на кв.Дебър, 
одобрен със заповеди 
№626/1965 год. и №РД-
22-56/1989 год. 

 Незастроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
795 кв. м. (седемстотин 
деветдесет и пет 
квадратни метра) 
предназначен за жилищно 
строителство, 
съставляващ УПИ ХVІІ- 
държ. (седемнадесет 
римско - държавен) в 
кв.75 (седемдесет и пет) 
по плана на кв.Дебър на 
гр.Първомай. 

 2718, 90 лв. (две 
хиляди 
седемстотин и 
осемнадесет лева 
и 90 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

69
69/03-11-

2006
69

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с. Дълбок 
извор с ЕКАТТЕ 24493, 
местност “Чекербекене”, 
имот с №000299 по 
картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на с. Дълбок 
извор. 

Поземлен имот с площ от 
84,811 дка. (осемдесет и 
четири декара осемстотин 
и единадесет квадратни 
метра) с начин на трайно 
ползване: Пасище с 
храсти. Категория на 
земята при неполивни 
условия: Девета, 
съставляващ имот 
№000299 (нула, нула, 
нула, две, девет, девет) от 
в местността 
"Чекербекене” по картата 
на възстановената 
собственост за землището 
на с. Дълбок извор. 

 487, 70 лв. 
(Четиристотин 
осемдесет и 
седем лева и 70 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

70 70/07-11- 70  Област Пловдивска,  Незастроен урегулиран  1590,30 лв.  Имотът се 



2006 община Първомай, гр. 
Първомай, кв.Дебър, 
кв.75, УПИ ХХ - държ. 
по плана на кв.Дебър, 
одобрен със заповеди 
№626/1965 год. и №РД-
22-56/1989 год. 

поземлен имот с площ от 
465 кв. м. (четиристотин 
шестдесет и пет 
квавадратни метра) 
предназначен за жилищно 
строителство, 
съставляващ УПИ ХХ - 
държ. (двадесет римско - 
държавен) в кв.75 
(седемдесет и пет) по 
плана на кв.Дебър, 
гр.Първомай. 

(хиляда 
петстотин и 
деветдесет лева и 
30 ст.) 

управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

71
71/07-11-

2006
71

 Област Пловдивска, 
община Първомай, гр. 
Първомай, кв.Дебър, 
кв.75, УПИ ХХІ - държ. 
по плана на кв.Дебър, 
одобрен със заповеди 
№626/1965 год. и №РД-
22-56/1989 год. 

 Незастроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
490 кв. м. (четиристотин и 
деветдесет квавадратни 
метра) предназначен за 
жилищно строителство, 
съставляващ УПИ ХХІ - 
държ. (двадесет и едно 
римско - държавен) в 
кв.75 (седемдесет и пет) 
по плана на кв.Дебър, 
гр.Първомай. 

 1675,80 лв. 
(хиляда 
шестотин 
седемдесет и пет 
лева и 80 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

72
72/07-11-

2006
72

 Област Пловдивска, 
община Първомай, гр. 
Първомай, кв. Дебър, 
кв.75, УПИ ХХІV - държ. 
по плана на квартал 
Дебър, одобрен със 
заповеди №626/1965 год. 
и №РД-22-56/1989 год. 

 Незастроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
570 кв. м. (петстотин и 
седемдесет квавадратни 
метра) предназначен за 
жилищно строителство, 
съставляващ УПИ ХХІV- 
държ. (двадесет и четири 
римско - държавен) в 
кв.75 (седемдесет и пет) 
по плана на кв .Дебър, гр. 
Първомай. 

 1949,40 лв. 
(хиляда 
деветстотин 
четиридесет и 
девет) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

73
73/14-11-

2006
73

 Област Пловдивска, 
община Първомай, гр. 
Първомай, кв.Дебър, 
кв.75, УПИ ІІ - държ. по 
плана на кв.Дебър, 
одобрен със заповеди 
№626/1965 год. и №РД-
22-56/1989 год. 

 Незастроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
475 кв. м. (четиристотин 
седемдесет и пет 
квавадратни метра) 
предназначен за жилищно 
строителство, 
съставляващ УПИ ІІ - 
държ. (две римско - 
държавен) в кв.75 
(седемдесет и пет) по 
плана на кв.Дебър, 
гр.Първомай. 

 1624,50 лв. 
(хиляда 
шестотин 
двадесет и 
четири лева и 50 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

74
74/14-11-

2006
74

 Област Пловдивска, 
община Първомай, гр. 
Първомай, кв.Дебър, 

 Незастроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
850 кв. м. (осемстотин и 

 2907,00 лв. (две 
хиляди 
деветстотин и 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 



кв.75, УПИ ІІІ - държ. по 
плана на кв.Дебър, 
одобрен със заповеди 
№626/1965 год. и №РД-
22-56/1989 год. 

петдесет квавадратни 
метра) предназначен за 
жилищно строителство, 
съставляващ УПИ ІІІ - 
държ. (три римско - 
държавен) в кв.75 
(седемдесет и пет) по 
плана на кв.Дебър, 
гр.Първомай. 

седем лева и 00 
ст.) 

Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

75
75/15-11-

2006
75

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с. Брягово 
с ЕКАТТЕ 06745, 
местност “Долна река”, 
имот с №031019 по 
картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на с.Брягово .

Поземлен имот с площ от 
15, 862 дка. (петнадесет 
декара осемстотин 
шестдесет и два квадратни 
метра) с начин на трайно 
ползване: Пасище с 
храсти. Категория на 
земята при неполивни 
условия: Шеста, 
съставляващ парцел 19 
(деветнадесет) от масив 31 
(тридесет и едно) в 
местността "Долна река” 
по картата на 
възстановената 
собственост за землището 
на с. Брягово. 

 349,80 лв. 
(триста 
четиридесет и 
девет лева и 80 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

76
76/21-11-

2006
76

 Област Пловдивска, 
община Първомай, гр. 
Първомай, кв.Дебър, 
кв.75, УПИ ІV - държ. по 
плана на кв.Дебър, 
одобрен със заповеди 
№626/1965 год. и №РД-
22-56/1989 год. 

 Незастроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
740 кв. м. (седемстотин и 
четиридесет квавадратни 
метра) предназначен за 
жилищно строителство, 
съставляващ УПИ ІV - 
държ. (четири римско - 
държавен) в кв. 75 
(седемдесет и пет) по 
плана на кв.Дебър, 
гр.Първомай. 

 2530,80 лв. (две 
хиляди 
петстотин и 
тридесет лева и 
80 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

77
77/21-11-

2006
77

 Област Пловдивска, 
община Първомай, гр. 
Първомай, кв.Дебър, 
кв.75, УПИ V - държ. по 
плана на кв.Дебър, 
одобрен със заповеди 
№626/1965 год. и №РД-
22-56/1989 год. 

 Незастроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
780 кв. м. (седемстотин и 
осемдесет квавадратни 
метра) предназначен за 
жилищно строителство, 
съставляващ УПИ V - 
държ. (пет римско - 
държавен) в кв. 75 
(седемдесет и пет) по 
плана на кв.Дебър, гр. 
Първомай. 

 2667,60 лв. (Две 
хиляди 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

78
78/29-11-

2006
78

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 

Поземлен имот с площ от 
18,207 дка. (осемнадесет 

 100,10 лв. (сто 
лева и 10 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 



землището на –Дебър с 
ЕКАТТЕ 99101, местност 
“Землище кв. Дебър”, 
имот с №001446 по 
картата на 
възстановената 
собственост. 

декара двеста и седем 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
Пасище, мера, категория 
на земята при неполивни 
условия: Девета, 
съставляващ парцел 446 
(четиристотин 
четиридесет и шест) от 
масив 1 (едно) в 
местността “Землище кв. 
Дебър” по картата на 
възстановената 
собственост за землището 
на –Дебър. Имотът е 
образуван от имот 
№000631 (нула, нула, 
нула, шест, три, едно) 

на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

79
79/29-11-

2006
79

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на село 
Дълбок извор с ЕКАТТЕ 
24493, имот с №000674 
по картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на с. Дълбок 
извор 

Поземлен имот с площ от 
0, 364 дка. (нула декара 
триста шестдесет и четири 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
Пасище, мера, 
съставляващ имот 
№000674 (нула, нула, 
нула, шест, седем, четири) 
по картата на 
възстановената 
собственост за землището 
на с.Дълбок извор. 
Имотът е образуван от 
имот №000533 (нула, 
нула, нула, пет, три, три) 

 13, 80 лв. 
(тринадесет лева 
и 80 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №201, 
том 2, дв.вх. №1099 от 
09.05.2007 год. и отписан 
със Заповед №РД -15-394 от 
04.06.2007 год. на кмета на 
община Първомай. Купувач: 
"МБМ-2001" ООД с. Дълбок 
извор с управител: Делчо 
Вълчев Мичков 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№201, том 2, дв.вх. 
№1099 от 09.05.2007 год. 
и отписан със Заповед 
№РД -15-394 от 
04.06.2007 год. на кмета 
на община Първомай. 
Купувач: "МБМ-2001" 
ООД с. Дълбок извор с 
управител: Делчо Вълчев 
Мичков  

80
80/04-12-

2006
80

 Област Пловдивска, 
община Първомай, гр. 
Първомай, кв.Дебър, 
кв.75, УПИ VІ - държ. по 
плана на кв.Дебър, 
одобрен със заповеди 
№626/1965 год. и №РД-
22-56/1989 год. 

 Незастроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
660 кв. м. (шестотин и 
шестдесет квадратни 
метра) предназначен за 
жилищно строителство, 
съставляващ УПИ VІ - 
държ. (шест римско - 
държавен) в кв. 75 
(седемдесет и пет) по 
плана на кв.Дебър, гр. 
Първомай. 

 2257,20 лв. (Две 
хиляди двеста 
петдесет и седем 
лева и 20 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

81
81/05-12-

2006
81

 Област Пловдивска, 
община Първомай, гр. 
Първомай, кв.Дебър, 
кв.75, УПИ І - държ. по 
плана на кв.Дебър, 
одобрен със заповеди 
№626/1965 год. и №РД-

 Урегулиран поземлен 
имот с площ от 470 кв.м. 
(четиристотин и 
седемдесет квадратни 
метра) предназначен за 
жилищно строителство, 
съставляващ УПИ І - 

 1607,40 лв. 
(Хиляда 
шестотин и 
седем лева и 40 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 

 Отстъпено право на строеж 
за жилищна сграда на Демир 
Янчев Ангелов - Заповед 
№15-275/04.10.1990 год. на 
Председателя на ОбНС-
Първомай, Договор 
№103/10.10.1990 год. 



22-56/1989 год. държ. ( едно римско - 
държавен) в кв. 75 ( 
седемдесет и пет) по 
плана на кв.Дебър, гр. 
Първомай. 

основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

82
82/12-12-

2006
82

 Област Пловдивска, 
община Първомай, село 
Татарево, кв. 50, УПИ VІ 
– 365 - "Търговия" по 
плана с.Татарево, 
одобрен със заповед 
№329/1980 и заповед 
№РД-15- 455/ 08.02.2002 
год. 

 Застроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
180 кв.м. (сто и осемдесет 
квадратни метра), 
съставляващ УПИ VІ – 
365 - "Търговия" (шест 
римско - триста шестдесет 
и пет - "Търговия") в кв. 
50 (петдесет) по плана на 
с. Татарево. 

 222,30 лв. 
(двеста двадесет 
и два лв. и 
тридесет ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

 Отстъпено право на строеж 
върху 95 кв.м. за търговски 
обект на КПЗК "Победа" с. 
Татарево - Договор вписан 
под №78 на 20.11.2000 год., 
том ІV, дв.вх. №1050 

Заповед за 
отписване:
0/2007-04-
21

83
83/13-12-

2006
83

 Област Пловдивска, 
община Първомай, град 
Първомай, кв.70, УПИ 
ХІV - автогара по плана 
на град Първомай, 
одобрен със заповед 
№РД-15-666/1994 год., 
улица "Братя 
Миладинови - север" №9 
блок №3, вх."А", ет.3, ап. 
№14 

 Урегулиран поземлен 
имот с площ от 4 940 кв.м. 
(четири хиляди 
деветстотин и 
четиридесет квадратни 
метра), представляващ 
УПИ ХІV - автогара 
(четиринадесет римско - 
автогара) в кв. 70 
(седемдесет) по плана на 
гр. Първомай в едно с: - 
автогара, 2МС със ЗП-378 
кв.м. (триста седемдесет и 
осем квадратни метра) с 
мазе ПП -25 кв.м. 
(двадесет и пет квадратни 
метра) година на строеж 
за І етаж -1969 год., ІІ 
етаж -1987 год. - пункт за 
годишен технически 
преглед, МС със ЗП - 157 
кв.м. (сто петдесет и 
седем квадратни метра), 
построен 2002 год. 

 64 815,20 лв. 
(шестдесет и 
четири хиляди 
осемстотин и 
петнадесет лева и 
20 ст.) в това 
число: за земя - 
18969,60 лв., 
автогара - 
33011,60 лв., 
агрегатно - 
666,90 лв., пункт 
ГТП -8936, 20 лв. 
и тоалетна - 
3230,90 лв. 

 Имота е включен 
в капитала на 
“Първомай - 
автотранспорт” 
ЕООД 
гр.Първомай с дан. 
№1169680953 и 
булстат: 
115009821
Разпореждане №53 
от 17.06.1997 год. 
на Министерски 
съвет на 
РБългария 

84
84/14-12-

2006
84

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с. Брягово 
с ЕКАТТЕ 06745, 
местност “Блира”, имот с 
№147088 по картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на с.Брягово .

Поземлен имот с площ от 
6,000 дка. (шест декара) с 
начин на трайно ползване: 
Пасище с храсти. 
Категория на земята при 
неполивни условия: 
Шеста, съставляващ 
парцел 88 (осемдесет и 
осем) от масив 147 (сто 
четиридесет и седем) в 
местността "Блира” по 
картата на възстановената 
собственост за землището 

 113,40 лв. (сто и 
тринадесет лева 
и четиридесет 
стотинки) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 



на с. Брягово. Имотът е 
образуван от имот 
№147034 (едно, четири, 
седем, нула, три, четири) 

85
85/14-12-

2006
83

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с. Дълбок 
извор с ЕКАТТЕ 24493 
имот с №000491 по 
картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на с. Дълбок 
извор. 

Поземлен имот с площ от 
1,033 дка. (един декар 
тридесет и три квадратни 
метра) с начин на трайно 
ползване: Пасище, мера. 
Категория на земята при 
неполивни условия: 
Шеста, съставляващ имот 
№000491 (нула, нула, 
нула, четири, девет, едно) 
по картата на 
възстановената 
собственост за землището 
на с. Дълбок извор. 

 24,90 лв. 
(двадесет и 
четири лева и 90 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №148, 
том 1, дв.вх. №303 от 
22.02.2007 г. и отписан със 
Заповед №РД -15-153 от 
07.03.2007 год. на кмета на 
община Първомай. 
"Сигнум" ООД гр. Пловдив.

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№148, том 1, дв.вх. №303 
от 22.02.2007 г. и отписан 
със Заповед №РД -15-153 
от 07.03.2007 год. на 
кмета на община 
Първомай. "Сигнум" 
ООД гр. Пловдив.  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
153/2007-
03-07

86
86/14-12-

2006
86

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с. Брягово 
с ЕКАТТЕ 06745, 
местност “Гюрлека”, 
имот с №139004 по 
картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на с.Брягово 

Поземлен имот с площ от 
25,012 дка. (двадесет и пет 
декара и дванадесет 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: Друга 
селскостопанска 
територия (залесена 
територия), съставляващ 
парцел 4 (четири) от 
масив 139 (сто тридесет и 
девет) в местността 
"Гюрлека” по картата на 
възстановената 
собственост за землището 
на с. Брягово. 

 1350,60 лв. 
(хиляда триста и 
петдесет лв. и 60 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №188, 
том 8, дв.вх. №2024 от 
27.10.2011 г. и отписан със 
Заповед №РД -15-1057 от 
19.12.2011 год. на кмета на 
община Първомай. Купувач: 
Стоянчо Гочев Бойлов от гр. 
Първомай. 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№188, том 8, дв.вх. 
№2024 от 27.10.2011 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-1057 от 19.12.2011 
год. на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
Стоянчо Гочев Бойлов от 
гр. Първомай.  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
1057/2011-
12-19

87
87/20-12-

2006
87

 Област Пловдивска, 
община Първомай, гр. 
Първомай, кв.Дебър, 
кв.75, УПИ ХХVІ - държ. 
по плана на кв. Дебър, 
одобрен със заповеди 
№626/1965 год. и №РД-
22-56/1989 год. 

 Застроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
570 кв.м. (петстотин и 
седемдесет квадратни 
метра), предназначен за 
жилищно строителство, 
съставляващ УПИ ХХVІ - 
държ. (двадесет и шест 
римско - държавен) в кв. 
75 (седемдесет и пет) по 
плана на кв.Дебър, гр. 
Първомай. 

 1949,40 лв. 
(Хиляда 
деветстотин 
четиридесет и 
девет лева и 40 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Отстъпено право на строеж 
за жилищна сграда на 
Златка Асенова Янкова - 
Заповед №РД-15-
259/28.09.1990 год. на 
Председателя на ОбНС-
Първомай и Договор 
№107/10.10.1990 год.. 

88
88/20-12-
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88

 Област Пловдивска, 
община Първомай, гр. 
Първомай, кв.Дебър, 
кв.75, УПИ ХХV - държ. 
по плана на кв. Дебър, 
одобрен със заповеди 
№626/1965 год. и №РД-

 Урегулиран поземлен 
имот с площ от 565 кв.м. 
(петстотин шестдесет и 
пет квадратни метра), 
предназначен за жилищно 
строителство, 
съставляващ УПИ ХХV- 

 1932,30 лв. 
(хиляда 
деветстотин 
тридесет и два 
лева и 30 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 



22-56/1989 год. държ. (двадесет и пет 
римско - държавен) в кв. 
75 (седемдесет и пет) по 
плана на кв.Дебър, гр. 
Първомай. 

основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

89
89/20-12-
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89

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на село 
Татарево с ЕКАТТЕ 
72093 имот с №021026, 
местност "Стария юрт" 
по картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на с.Татарево 
на с. Дълбок извор. 

Поземлен имот с площ от 
15,417 дка. (петнадесет 
декара четиристотин и 
седемнадесет квадратни 
метра) с начин на трайно 
ползване: Нива. Категория 
на земята при неполивни 
условия: Шеста, 
съставляващ парцел 26 
(двадесет и шест) от 
масив 21 (двадесет и едно) 
в местността "Стария 
юрт" по картата на 
възстановената 
собственост за землището 
на с. Татарево. 

 874,10 лв. 
(осемстотин 
седемдесет и 
четири лева и 10 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

90
90/21-12-
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 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с.Бяла река 
с ЕКАТТЕ 07675, 
местност “Янков бунар”, 
имот с №000468 по 
картата на 
възстановената 
собственост за землище 
с.Бяла река 

Поземлен имот с площ от 
0,500 дка. (нула декара и 
петстотин квадратни 
метра) с начин на трайно 
ползване: Пасище, мера, 
категория на земята при 
неполивни условия: Пета, 
съставляващ имот с 
№000468 (нула, нула, 
нула, четири, шест, осем) 
в местността “Янков 
бунар” по картата на 
възстановената 
собственост за землището 
на с.Бяла река. Имотът е 
образуван от имот 
№000151 (нула, нула, 
нула, едно, пет, едно) 

 13,70 лв. 
(тринадесет лева 
и 70 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

91
91/01-02-
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 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на –Дебър с 
ЕКАТТЕ 99101, 
местността “Землище 
кв.Дебър”, имот с 
№000402 по картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на кв.Дебър 
на гр.Първомай, ул."Княз 
Борис І" №51 

 Бившо неврологично 
отделение, 
представляващо 
двуетажна масивна сграда 
със ЗП – 427 
кв.м.(четиристототин 
двадесет и седем 
квадратни метра), 
построена 1962 год., 
включваща помещения: - 
Първи етаж; работна стая, 
лекарски кабинет, 5 бр. 
болнични стаи, 
манипулационна, 

 27756,80 лв. 
(Двадесет и 
седем хиляди 
седемстотин 
петдесет и шест 
лева и 80 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 



санитарен възел, изливно 
- Втори етаж; столова, 
миално, офис, 
манипулационна, 
лекарски кабинет, кабинет 
секретар, 7 бр. болнични 
стаи, санитарен възел. 

92
92/16-02-

2007
92

 Област Пловдивска, 
община Първомай, гр. 
Първомай, кв.108, УПИ І 
- 1663 по плана на 
гр.Първомай, одобрен 
със заповед №РД-15-
666/1994 год. и заповед 
№РД-15- 50/29.01.2007 
год, ул. "Зорница " №10 -
а 

 Застроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
440 кв.м. (четиристотин и 
четиридесет квадратни 
метра) предназначен за 
жилищно строителство, 
съставляващ УПИ І - 1663
(едно римско - хиляда 
шестотин шестдесет и 
три) в кв. 108 (сто и осем) 
по плана на гр. Първомай.

 2552,00 лв. (две 
хиляди 
петстотин 
петдесет и два 
лева) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Отстъпено право на строеж 
на Мария Господинова 
Желева и Стефан 
Господинов Раев с Решение 
№56 на ИК на ГНС -
Първомай, взето с протокол 
№13 от 26.09.1963 г.. 
Съгласно Протокол за 
съдебна делба на 
наследствен имот вп. под 
№23 на 25.04.1989 год, том І 
при РС гр.Първомай 
правото на строеж на 
Стефан Раев остава в дял на 
Иван Стефанов Раев. 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№116, том 2, дв.вх. №498 
от 23.03.2009 г. и отписан 
със Заповед №РД -15-331 
от 17.04.2009 год. на 
кмета на община 
Първомай. Купувач: Иван 
Стефанов Раев и Златка 
Атанасова Николова  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
331/2009-
04-17

93
93/16-02-
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 Област Пловдивска, 
община Първомай, гр. 
Първомай, кв. Любеново, 
кв.19-а, УПИ І -ТП по 
плана на кв. Любеново, 
одобрен със заповеди 
№318/1933 год. и №РД -
15 -46/25.01.2007 год. 
№РД-22-56/1989 год. 

 Урегулиран поземлен 
имот с площ от 230 кв.м. 
(двеста и тридесет 
квадратни метра), 
предназначен за 
трафопост, съставляващ 
УПИ І - ТП (едно римско -
ТП) в кв. 19-а 
(деветнадесет -а) по плана
на кв.Любеново, гр. 
Първомай. 

 860,40 лв. 
(осемстотин и 
шестдесет лв. и 
40 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Учредено право на строеж 
на "ЕВН - България-
електроразпределение"АД 
гр. Пловдив- Договор вп. 
№294, том 2, дв.вх. №1508 
на 09.07.2007 г. 

94
94/17-02-

2007
94

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
с.Градина кв. 66, УПИ 
ХVІІ -ТП по плана на с. 
Градина, одобрен със 
заповеди №772/1974 год. 
и №РД-15-47/ 25.01.2007 
год. 

 Урегулиран поземлен 
имот с площ от 110 кв.м. 
(сто и десет квадратни 
метра), предназначен за 
трафопост, съставляващ 
УПИ ХVІІ - ТП 
(седемнадесет римско - 
ТП) в кв. 66 (шестдесет и 
шест) по плана на с. 
Градина. 

 277,50 лв. 
(двеста 
седемдесет и 
седем лв. и 50 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Учредено право на строеж 
на "ЕВН - България-
електроразпределение"АД 
гр. Пловдив- Договор вп. 
№292, том 2, дв.вх. №1506 
на 09.07.2007 г. 

95
95/21-02-

2007
95

 Област Пловдивска, 
община Първомай, с. 
Езерово, кв. 35, УПИ 
ХVІІ - 519 по плана на с. 
Езерово, одобрен със 
заповед №59/1986 год. и 
заповед №РД-15-
155/20.03.1996 год. 

 Урегулиран поземлен 
имот с площ от 460 кв. м. 
(четиристотин и 
шестдесет квадратни 
метра) предназначен за 
жилищно строителство, 
съставляващ УПИ ХVІІ -
519 (седемнадесет римско 

 640,30 лв. 
(шестотин и 
четиридесет лева 
и 30 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 

Продаден на Демир 
Симеонов Чакъров от с. 
Жълти камък-Договор вп. 
№122, том 3, вх. №560 дв. 
вх. №554 на 20.04.2018 
год. в Службата по 
вписваниятя гр. 
Първомай и отписан със 

Заповед за 
отписване:
РД-15-
225/2018-
04-30



- петстотин и 
деветнадесет) в кв. 35 
(тридесет и пет) по плана 
на с. Езерово. 

ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

заповед №РД-15-225 от 
30.04.2018 год. на кмета 
на община Първомай  

96
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 Област Пловдивска, 
община Първомай, гр. 
Първомай, кв. Дебър, 
кв.4, УПИ ХLV - 
трафопост по плана на кв. 
Дебър, одобрен със 
заповеди №626/1965 год. 
и №РД- 22-56/1989 год. 

 Урегулиран поземлен 
имот с площ от 245 кв.м. 
(двеста и тридесет 
квадратни метра), 
предназначен за 
трафопост, съставляващ 
УПИ ХLV - трафопост 
(четиридесет и пет римско 
- трафопост) в кв. 4 
(четири) по плана на 
кв.Дебър на гр. Първомай.

 937,60 лв. 
(деветстотин 
тридесет и седем 
лева и 60 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Учредено право на строеж 
на "ЕВН - България-
електроразпределение"АД 
гр. Пловдив- Договор вп. 
№293, том 2, дв.вх. №1507 
на 09.07.2007 г. 

97
97/22-02-
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 Област Пловдивска, 
община Първомай, с. 
Езерово кв. 20, УПИ 
ХVІІ -ТП по плана на с. 
Езерово, одобрен със 
заповеди №59/1986 год. и 
№РД-15-48/ 25.01.2007 
год. 

 Урегулиран поземлен 
имот с площ от 230 кв.м. 
(двеста и тридесет 
квадратни метра), 
предназначен за 
трафопост, съставляващ 
УПИ ХVІІ - ТП 
(седемнадесет римско - 
ТП) в кв. 20 (двадесет) по 
плана на с. Езерово. 

 389,80 лв. 
(триста 
осемдесет и 
девет лева и 80 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Учредено право на строеж 
на "ЕВН - България-
електроразпределение"АД 
гр. Пловдив- Договор вп. 
№295, том 2, дв.вх. №1509 
на 09.07.2007 г. 

98
98/22-02-
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 Област Пловдивска, 
община Първомай, с. 
Воден, кв. 5, УПИ VІІІ - 
държ. по плана на с. 
Воден, одобрен със 
заповед №730/1965 год. и 
заповед №РД-22-
19/14.03.1989 год. 

 Урегулиран поземлен 
имот с площ от 500 кв. м. 
(петстотин квадратни 
метра) предназначен за 
жилищно строителство, 
съставляващ УПИ VІІІ - 
държавен (осем римско - 
държавен) в кв. 5(пет) по 
плана на с. Воден. 

 696,00 лв. 
(шестотин 
деветдесет и 
шест лева и 00 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №33, 
том 2, дв.вх. №1486 от 
13.10.2008 г. и отписан със 
Заповед №РД -15-34 от 
12.01.2009 год. на кмета на 
община Първомай. Купувач: 
Идриз Хрюстем от с. Воден 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№33, том 2, дв.вх. №1486 
от 13.10.2008 г. и отписан 
със Заповед №РД -15-34 
от 12.01.2009 год. на 
кмета на община 
Първомай. Купувач: 
Идриз Хрюстем от с. 
Воден  
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 Област Пловдивска, 
община Първомай, гр. 
Първомай, кв.Дебър, 
кв.66, УПИ ХХХІІ - общ. 
и търговия по плана на 
кв.Дебър, одобрен със 
заповеди №626/1965 год. 
и №РД- 15-
516/27.07.2006 год., ул. 
"Капитан Бураго" №21 

 Застроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
315 кв.м. (триста и 
петнадесет квадратни 
метра), предназначен за 
търговска дейност, 
съставляващ УПИ ХХХІІ–
общ. и търговия (тридесет 
и две римско – общински 
и търговия) в кв. 66 
(шестдесет и шест) по 
плана на кв.Дебър, гр. 
Първомай. Търговски 
обект (магазин и 
пивница), представляващ 

 5518,20 лв. (пет 
хиляди 
петстотин и 
осемнадесет лева 
и 20 ст.) в това 
число: за земя - 
1029,40 лв. за 
търговски обект -
4488,80 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за наем №РД-13-
227/05.07.2019 г. за 5 години 
с ЕТ "КИМИ -Н2- ВЪЛКО 
КИРЯКОВ" 



обособена част със ЗП - 93
кв. м. (деветдесет и три 
квадратни метра) от 1МС 
със ЗП - 125 кв.м. (сто 
двадесет и пет квадратни 
метра), построена 1966 
година. 

100
100/08-03-
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100

 Област Пловдивска, 
община Първомай, с. 
Воден, кв. 12, УПИ ІХ - 
държ. по плана на с. 
Воден, одобрен със 
заповед №730/1965 год. и 
заповед №РД-22-
19/14.03.1989 год. 

 Урегулиран поземлен 
имот с площ от 700 кв. м. 
(седемстотин квадратни 
метра), предназначен за 
жилищно строителство, 
съставляващ УПИ ІХ - 
държавен (девет римско - 
държавен) в кв. 12 
(дванадесет) по плана на 
с. Воден. 

 974,40 лв. 
(деветстотин 
седемдесет и 
четири лева и 40 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

101
101/08-03-

2007
101

 Област Пловдивска, 
община Първомай, с. 
Воден, кв. 12, УПИ VІІІ - 
държ. по плана на с. 
Воден, одобрен със 
заповед №730/1965 год. и 
заповед №РД-22-
19/14.03.1989 год. 

 Урегулиран поземлен 
имот с площ от 575 кв. м. 
(петстотин седемдесет и 
пет квадратни метра), 
предназначен за жилищно 
строителство, 
съставляващ УПИ VІІІ - 
държавен (осем римско - 
държавен) в кв. 12 
(дванадесет) по плана на 
с. Воден. 

 800,40 лв. 
(осемстотин лева 
и 40 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

102
102/14-03-

2007
102

 Област Пловдивска, 
община Първомай, село 
Виница, кв.17, УПИ ІІ – 
общ. обслужващи 
дейности по плана 
с.Виница, одобрен със 
заповед №770/1963 год. и 
заповед №РД-15-
25/16.01.2007 год. 

 Незастроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
656 кв.м. (шестотин 
петдесет и шест квадратни 
метра), съставляващ УПИ 
ІІ – общ. обслужващи 
дейности (две римско - 
общински обслужващи 
дейности) в кв. 17 
(седемнадесет) по плана 
на с.Виница. 

 997,10 лв. 
(деветстотин 
деветдесет и 
седем лева и 10 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №216, 
том 3, дв.вх. №2143 от 
10.10.2007 г. и отписан със 
Заповед №РД -15-208 от 
26.03.2008 год. на кмета на 
община Първомай. Купувач: 
Янко Христозов Янков

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№216, том 3, дв.вх. 
№2143 от 10.10.2007 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-208 от 26.03.2008 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: Янко 
Христозов Янков  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
208/2008-
03-26

103
103/15-03-

2007
103

 Област Пловдивска, 
община Първомай, село 
Виница, кв.17, УПИ ІІІ – 
общ. обслужващи 
дейности по плана на с. 
Виница одобрен със 
заповед №770/1963 год. и 
заповед №РД-15-
25/16.01.2007 год. 

 Незастроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
450 кв.м. (четиристотин и 
петдесет квадратни 
метра), съставляващ УПИ 
ІІІ – общ. обслужващи 
дейности (три римско - 
общински обслужващи 
дейности) в кв. 17 
(седемнадесет) по плана 
на с.Виница. 

 684,00 лв. 
(шестотин 
осемдесет и 
четири лева и 00 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №283, 
том І, дв.вх. №1251 от 
02.09.2008 г. и отписан със 
Заповед №РД -15-35 от 
12.01.2009 год. на кмета на 
община Първомай. Купувач: 
Борис Янев Янев от с. 
Виница. 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№283, том І, дв.вх. 
№1251 от 02.09.2008 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-35 от 12.01.2009 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
Борис Янев Янев от с. 
Виница.  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
35/2009-01-
12



104
104/15-03-

2007
104

 Област Пловдивска, 
община Първомай, гр. 
Първомай, кв. 130, УПИ 
ІІІ - жилищно 
строителство по плана на 
гр. Първомай, одобрен 
със заповед №РД-15-
666/1994 год., ул. 
"Александър 
Стамболийски " №2, 4 и 6

 Застроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
7970 кв.м. (седем хиляди 
деветстотин и седемдесет 
квадратни метра) 
предназначен за жилищно 
строителство, 
съставляващ УПИ ІІІ - 
жилищно строителство 
(три римско - жилищно 
строителство) в кв. 130 
(сто и тридесет) по плана 
на гр. Първомай. 

 46226,00 лв. 
(четиредесет и 
шест хиляди 
двеста двадесет и 
шест лева и 00 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

105
105/11-04-

2007
105

 Област Пловдивска, 
община Първомай, с. 
Воден, кв. 16, УПИ VІІІ - 
общ. по плана на с. 
Воден, одобрен със 
заповеди №730/1965 год., 
№РД-22-19/14.03.1989 
год., №РД-15-126/1995 
год. и №РД-15-427/2004 
год.. 

 Незастроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
900 кв. м. (деветстотин 
квадратни метра), 
предназначен за жилищно 
строителство, 
съставляващ УПИ VІІІ - 
общински (осем римско - 
общински) в кв. 16 
(шестнадесети) по плана 
на с. Воден. 

 1 140,00 лв. 
(хиляда 
четиристотин и 
четиридесет лева 
и 00 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

106
106/11-04-

2007
106

 Област Пловдивска, 
община Първомай, гр. 
Първомай, кв.89а, УПИ ІІ 
– кино по плана на гр. 
Първомай, одобрен със 
Заповед №РД-15-
666/1994 год.. 

 Терен с площ от 1935 
кв.м. (хиляда деветстотин 
тридесет и пет квадратни 
метра), съставляващ УПИ 
ІІ -Кино (две римско - 
кино) в кв. 89а (осемдесет 
и девет "а") по плана на 
гр. Първомай с 
изключение на ПИ пл. 
№2676 (две хиляди 
шестотин седемдесет и 
шест) и ПИ пл. №1605 
(хиляда шестотин и пет). 

 16 815, 20 лв. 
(Шестнадесет 
хиляди 
осемстотин и 
петнадесет лева и 
20 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

107
107/12-04-

2007
107

 Област Пловдивска, 
община Първомай, град 
Първомай, кв. 129, УПИ 
ІХ – 2250 по плана на гр. 
Първомай, одобрен със 
Заповед РД-15-666/1994 
год., ул. "Плиска" №7 

 Застроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
320 кв.м. (триста и 
двадесет квадратни 
метра), предназначен за 
жилищно строителство, 
съставляващ УПИ ІХ – 
2250 (девет римско - две 
хиляди двеста и петдесет) 
в кв. 129 (сто двадесет и 
девет) по плана на гр. 
Първомай. 

 2 325 лв. (Две 
хиляди триста 
двадесет и пет 
лева и 80 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Отстъпено безвъзмездно 
право на строеж за жилищна 
сграда на Стоян Петков 
Чобанов с Решение №68 на 
ИК на ГНС - Първомай, 
взето с протокол №18 от 
17.08.1961 г., одобрено с 
Решение №169 на ИК на 
ОНС гр. Пловдив Договор 
за покупко - продажба 
вписан под №110, том 2 , 
дв.вх. №447 от 20.03.2009 г. 
и отписан със Заповед №РД 
-15-333 от 17.04.2009 год. на 
кмета на община Първомай. 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№110, том 2 , дв.вх. №447 
от 20.03.2009 г. и отписан 
със Заповед №РД -15-333 
от 17.04.2009 год. на 
кмета на община 
Първомай. Купувач: 
Стоян Петков Чобанов  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
333/2009-
04-17



Купувач: Стоян Петков 
Чобанов 

108
108/12-04-

2007
108

 Област Пловдивска, 
община Първомай, град 
Първомай, кв. 129, УПИ 
Х – 2249 по плана на гр. 
Първомай, одобрен със 
Заповед РД-15-666/1994 
год., ул. "Плиска" №5 

 Застроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
290 кв.м. (двеста и 
деветдесет квадратни 
метра), предназначен за 
жилищно строителство, 
съставляващ УПИ Х – 
2249 (десет римско - две 
хиляди двеста 
четиридесет и девет) в кв. 
129 (сто двадесет и девет) 
по плана на гр. Първомай.

 1 682,00 лв. 
(Хиляда 
шестотин 
осемдесет и два 
лева и 00 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Отстъпено безвъзмездно 
право на строеж за жилищна 
сграда на Симеон Петков 
Чобанов с Решение №68 на 
ИК на ГНС - Първомай, 
взето с протокол №18 от 
17.08.1961 г., одобрено с 
Решение №169 на ИК на 
ОНС гр. Пловдив. Продаден 
на Елена Петрова Павлова и 
Павел Петров Павлов с 
Договор за покупко-
продажба вписан под №20, 
том 6, вх. №1626, дв.вх. 
№1601 /24.08.2015 год. в 
службата по вписванията гр. 
Първомай и отписан със 
Заповед №РД-15- 
477/23.09.2015 г. н кмета 
община Първомай. 

Договор за покупко-
продажба вписан под 
№20, том 6, вх. №1626, 
дв.вх. №1601 /24.08.2015 
год. в службата по 
вписванията гр. 
Първомай и отписан със 
Заповед №РД-15-
477/23.09.2015 г. н кмета 
община Първомай. 
Продаден на Елена 
Петрова Павлова и Павел 
Петров Павлов.  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
477/2015-
09-23

109
109/17-04-

2007
109

 Област Пловдивска, 
община Първомай, село 
Воден, кв. 9, УПИ V - 
шивашки цех по плана на 
с. Воден, одобрен със 
заповед №730/1965 год. и 
заповед №РД-15- 
273/21.04.2006 год. 

 Застроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
500 кв. м. (петстотин 
квадратни метра), 
предназначен за 
производствена дейност, 
съставляващ УПИ V - 
шивашки цех (пет римско 
- шивашки цех) в кв. 9 
(девет) по плана на с. 
Воден. 

 800,00 лв. 
(Осемстотин лева 
и 00 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №108, 
том 3, дв.вх. №1934 от 
21.09.2007 г. и отписан със 
Заповед №РД -15-833 от 
29.11.2007 год. на кмета на 
община Първомай. Купувач: 
ЕТ "Нанфри - Юсеин 
Халил" гр. Хасково 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№108, том 3, дв.вх. 
№1934 от 21.09.2007 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-833 от 29.11.2007 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: ЕТ 
"Нанфри - Юсеин Халил" 
гр. Хасково  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
833/2007-
11-29

110
110/17-04-

2007
110

 Област Пловдивска, 
община Първомай, село 
Воден, кв. 9, УПИ ХVІІ - 
магазин и кафе - 
аперитив по плана на с. 
Воден, одобрен със 
заповед №730/1965 год. и 
заповед №РД-15-
273/21.04.2006 год. 

 Застроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
250 кв. м. (двеста и 
петдесет квадратни 
метра), предназначен за 
търговска дейност, 
съставляващ УПИ ХVІІ - 
магазин и кафе - аперитив 
(седемнадесет римско - 
магазин и кафе - 
аперитив) в кв. 9 (девет) 
по плана на с. Воден. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Отписан със заповед №РД-
15-857/26.10.2009 год. и 
предаден на ВК "Съгласие" -
Първомай на основание пар. 
26 от ПЗР на Закона за 
кооперациите 

Отписан със заповед 
№РД-15-857/26.10.2009 
год. и предаден на ВК 
"Съгласие" - Първомай на 
основание пар. 26 от ПЗР 
на Закона за 
кооперациите  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
857/2009-
10-26

111
111/18-04-

2007
111

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с. Крушево 
с ЕКАТТЕ 40155, 
местност "Ямата/яазмата" 
, имот с №004079 по 
картата на 

Поземлен имот с площ от 
157,557 дка. (сто петдесет 
и седем декара петстотин 
петдесет и седем 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
изоставена нива. 

 6 806,50 лв. 
(Шест хиляди 
осемстотин и 
шест лева и 50 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 



възстановената 
собственост за 
землището на с.Крушево

Категория на земята при 
неполивни условия: 
Шеста (142,469) и Пета 
(15,088), съставляващ 
парцел 79 (седемдесет и 
девет) от масив 4 (четири) 
в местността 
"Ямата/яазмата" по 
картата на възстановената 
собственост за землището 
на с.Крушево. 

основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

112
112/18-04-

2007
112

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с. Градина 
с ЕКАТТЕ 17484, 
местност “Летището”, 
имот с №016159 по 
картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на с. Градина 

Поземлен имот с площ от 
175,013 дка. (сто 
седемдесет и пет декара и 
тринадесет квадратни 
метра) с начин на трайно 
ползване: Изоставена 
нива. Категория на земята 
при неполивни условия: 
Пета, съставляващ парцел 
159 (сто петдесет и девет) 
от масив 16 (шестнадесет) 
в местността "Летището” 
по картата на 
възстановената 
собственост за землището 
на с. Градина. Имотът е 
образуван от имот 
№016130 (нула, едно, 
шест, едно, три, нула) 

 24 151,80 лв. 
(двадесет и 
четири хиляди 
сто петдесет и 
един лева и 80 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

113
113/15-05-

2007
113

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с. Градина 
с ЕКАТТЕ 17484, 
местност “Летището”, 
имот с №016158 по 
картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на с. Градина 

Поземлен имот с площ от 
48,566 дка. (четиридесет и 
осем декара и петстотин 
шестдесет и шест 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
Изоставена нива. 
Категория на земята при 
неполивни условия: Пета, 
съставляващ парцел 158 
(сто петдесет и осем) от 
масив 16 (шестнадесет) в 
местността "Летището” по 
картата на възстановената 
собственост за землището 
на с. Градина. Имотът е 
образуван от имот 
№016130 (нула, едно, 
шест, едно, три, нула) 

 3 946,00 лв. (три 
хиляди 
деветстотин 
четиридесет и 
шест лв. и 00 ст.)

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

114
114/15-05-

2007
114

 Област Пловдивска, 
община Първомай, гр. 
Първомай, кв. 116, УПИ 
ХІІ - 2649 по плана на гр. 

 Незастроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
430 кв. м. (четиристотин и 
тридесет квадратни 

 2552,00 лв. (две 
хиляди 
петстотин 
петдесет и два 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 



Първомай, одобрен със 
заповед №РД-15-
666/1994 год. и заповед 
№РД-15-889/29.12.2006 
год., ул. "Княз Борис І" 
№15 а 

метра), предназначен за 
жилищно строителство, 
съставляващ УПИ ХІІ - 
2649 (дванадесет римско - 
две хиляди шестотин 
четиридесет и девет) в кв. 
116 (сто и шестнадесет) 
по плана на гр. Първомай.

лв. и 00 ст.) дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

115
115/16-05-

2007
115

 Област Пловдивска, 
община Първомай, село 
Крушево, кв.8, УПИ VІІ -
държ. по плана на с. 
Крушево, одобрен със 
заповед №60/1986 год. 

 Застроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
1080 кв.м. (хиляда и 
осемдесет квадратни 
метра), предназначен за 
жилищно строителство, 
съставляващ УПИ VІІ - 
държ. (седем римско - 
държавен) в кв.8 (осем ) 
по плана на село 
Крушево. 

 1641,60 лв. ( 
хиляда шестотин 
четиридесет и 
един лева и 
шестдесет ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

 Отстъпено възмездно право 
на строеж за жилищна 
сграда на Богдан Кирилов 
Илиев със Заповед №РД-15- 
141/17.09.1986 год. на 
председателя на ИК на 
общински народен съвет - 
Първомай, одобрена от 
председателя на ИК на ОНС 
гр.Пловдив на 18.09.1986 г. 
и Договор от 19.09.1986 
год.. 

116
116/16-05-

2007
116

 Област Пловдивска, 
община Първомай, село 
Крушево, кв.8, УПИ VІІІ 
- държ. по плана на с. 
Крушево, одобрен със 
заповед №60/1986 год. 

 Урегулиран поземлен 
имот с обща застроена и 
незастроена площ от 930 
кв.м. (деветстотин и 
тридесет квадратни 
метра), предназначен за 
жилищно строителство, 
съставляващ УПИ VІІІ - 
държ. (осем римско - 
държавен) в кв.8 (осем) по 
плана на село Крушево. 

 1413,60 лв. 
(хиляда 
четиристотин и 
тринадесет лева 
и 60 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

Отстъпено възмездно право 
на строеж за жилищна 
сграда на Илиян Велинов 
Илиев със Заповед №РД-15- 
142/17.09.1986 год. на 
председателя на ИК на 
общински народен съвет - 
Първомай, одобрена от 
председателя на ИК на ОНС 
гр.Пловдив на 18.09.1986 г. 
и Договор от 19.09.1986 
год.. 

117
117/28-05-

2007
117

 Област Пловдивска, 
община Първомай, село 
Крушево, кв.8, УПИ ІХ - 
държ. по плана на с. 
Крушево, одобрен със 
заповед №60/1986 год. 

 Урегулиран поземлен 
имот с обща застроена и 
незастроена площ от 860 
кв.м. (осемстотин и 
шестдесет квадратни 
метра), предназначен за 
жилищно строителство, 
съставляващ УПИ ІХ - 
държ. (девет римско - 
държавен) в кв.8 (осем) по 
плана на село Крушево. 

 1307,20 лв. 
(Хиляда триста и 
седем лева и 20 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

Отстъпено възмездно право 
на строеж за жилищна 
сграда на Филип Кирилов 
Илиев със Заповед №РД-15- 
144/17.09.1986 год. на 
председателя на ИК на 
общински народен съвет - 
Първомай, одобрена от 
председателя на ИК на ОНС 
гр.Пловдив на 18.09.1986 г. 
и Договор от 19.09.1986 
год.. 

118
118/28-05-

2007
118

 Област Пловдивска, 
община Първомай, село 
Крушево, кв.8, УПИ Х - 
държ. по плана на с. 
Крушево, одобрен със 
заповед №60/1986 год. 

 Урегулиран поземлен 
имот с обща застроена и 
незастроена площ от 760 
кв.м. (седемстотин и 
шестдесет квадратни 
метра), предназначен за 
жилищно строителство, 
съставляващ УПИ Х - 

 1155,20 лв. 
(Хиляда сто 
петдесет и пет 
лева и 20 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 

Отстъпено възмездно право 
на строеж за жилищна 
сграда на Ганчо Петров 
Маринов със Заповед №РД-
15- 46/08.04.1987 год. на 
председателя на ИК на 
общински народен съвет - 
Първомай, одобрена от 



държ. (десет римско - 
държавен) в кв.8 (осем) по 
плана на село Крушево. 

ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

председателя на ИК на ОНС 
гр.Пловдив на 22.04.1987 г. 
и Договор от 28.04.1987 
год.. 

119
119/20-06-

2007
119

 Област Пловдивска, 
община Първомай, гр. 
Първомай, кв. 116-в, 
УПИ ХХV - 1811, 
обслужващи дейности по 
плана на гр. Първомай, 
одобрен със заповед 
№РД-15- 666/1994 г. и 
заповед №РД-15 -
293/04.05.2007 г., ул. 
"Стара планина" №1б 

 Незастроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
290 кв.м. (двеста и 
деветдесет квадратни 
метра), съставляващ УПИ 
ХХV - 1811, обслужващи 
дейности (двадесет и пет 
римско - хиляда 
осемстотин и единадесет, 
обслужващи дейности) в 
кв. 116 -в (сто и 
шестнадесет - в) по плана 
на гр. Първомай. 

 1682,00 лв. 
(хиляда 
шестотин 
осемдесет и два 
лева и 00 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

Заповед за 
отписване:
0/2007-12-
05

120
120/09-07-

2007
120

 Област Пловдивска, 
община Първомай, село 
Искра, кв. 14, УПИ ІХ - 
производствени, 
обслужващи дейности и 
търговия по плана на с. 
Искра , одобрен със 
заповед №308/1971 год. и 
заповед №РД-15- 
439/22.06.2007 год.. 
заповед №РД-15 -
293/04.05.2007 г., ул. 
"Стара планина" №1б 

 Урегулиран поземлен 
имот с площ от 1 680 кв.м. 
(хиляда шестотин и 
осемдесет квадратни 
метра), съставляващ УПИ 
ІХ - производствени, 
обслужващи дейности и 
търговия (девет римско - 
производствени, 
обслужващи дейности и 
търговия) в кв. 14 
(четиринадесет) по плана 
на с. Искра, община 
Първомай, област 
Пловдив. 

 5 359, 20 лв 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

Заповед за 
отписване:
0/2007-11-
29

121
121/16-07-

2007
121

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с. Добри 
дол с ЕКАТТЕ 21440, 
местност “30 средния 
баир”, имот с №035013 
по картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на с.Добри 
дол землището на с. 
Градина 

 Поземлен имот с площ от 
9,006 дка. (девет декара и 
шест квадратни метра) с 
начин на трайно ползване: 
Изоставена нива. 
Категория на земята при 
неполивни условия: 
Шеста, съставляващ 
парцел 13 (тринадесет) от 
масив 35 (тридесет и пет) 
в местността "30 средния 
баир” по картата на 
възстановената 
собственост за землището 
на с. Добри дол. 

 486,30 лв. 
(четиристотин 
осемдесет и шест 
лв. и 30 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

122
122/17-07-

2007
122

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с. Добри 
дол с ЕКАТТЕ 21440, 
местност “26 Чомлек 

Поземлен имот с площ от 
40,027 дка. (четиридесет 
декара и двадесет и седем 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 

 2 485,70 лв. (две 
хиляди 
четиристотин 
осемдесет и пет 
лева и 70 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 



дере ”, имот с №000011 
по картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на с.Добри 
дол 

Изоставена нива. 
Категория на земята при 
неполивни условия: 
Шеста (22.295), Пета 
(4.883), Четвърта (12.850), 
съставляващ имот с 
№000011 (нула, нула, 
нула, нула, едно, едно) в 
местността " 26 Чомлек 
дере ” по картата на 
възстановената 
собственост за землището 
на с. Добри дол. 

и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

123
123/17-07-

2007
123

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с. Добри 
дол с ЕКАТТЕ 21440, 
местност “30 средния 
баир”, имот с №035012 
по картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на с.Добри 
дол 

Поземлен имот с площ от 
19,131 дка. (деветнадесет 
декара сто тридесет и 
един квадратни метра) с 
начин на трайно ползване: 
Изоставена нива. 
Категория на земята при 
неполивни условия: 
Шеста (19.121), четвърта 
(0.010), съставляващ 
парцел 12 (дванадесет) от 
масив 35 (тридесет и пет) 
в местността "30 средния 
баир” по картата на 
възстановената 
собственост за землището 
на с. Добри дол. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

124
124/27-07-

2007
124

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
с.Татарево, кв.17, УПИ І 
– Детска градина, ПИ 
№136 и ПИ №137 по 
плана на с. Татарево, 
одобрен със заповед 
№329/30.12.1980 год. 

 Застроен урегулиран 
поземлен имот с площ 16 
050 (шестнадесет хиляди 
и петдесет) кв.м., 
съставляващ УПИ І - 
Детска градина ( едно 
римско) в кв.17 
(седемнадесет) по плана 
на с.Татарево. Едноетажна 
масивна сграда със ЗП-
450 (четиристотин и 
петдесет) кв.м., 
включваща помещения: 
коридор, директорска 
стая, учителска стая, 
занималня, спалня, 
физкултурен салон, кухня 
и тоалетна. Изба с площ 
от 200 (двеста) кв.м.. 
Година на строеж 1935 
год.. Пристройка МС със 
ЗП - 9 (девет) кв.м., 
представляваща тоалетна, 
построена 1980 год. и 

 за сгради - 7 
993,40 лева за 
земя - 20 544,00 
лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №42, 
том 5, дв.вх. №1682 от 
02.08.2007 г. и отписан със 
Заповед №РД -15-916 от 
08.12.2008 год. на кмета на 
община Първомай.Купувач: 
"Агро ерг" ЕООД гр. 
Пловдив. 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№42, том 5, дв.вх. №1682 
от 02.08.2007 г. и отписан 
със Заповед №РД -15-916 
от 08.12.2008 год. на 
кмета на община 
Първомай.Купувач: 
"Агро ерг" ЕООД гр. 
Пловдив.  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
916/2008-
12-08



125
125/30-07-

2007
125

 Област Пловдивска, 
община Първомай, с. 
Брягово, кв. 51, УПИ І – 
за детска градина, 
училище и 
административно 
обслужване по плана на 
с. Брягово, одобрен със 
заповед №РД - 15- 
62/07.04.1988 год. 

 Застроен урегулиран 
поземлен имот с площ 9 
040 кв.м., (девет иляди и 
четиридесет квадратни 
метра), съставляващ УПИ 
І - за детска градина, 
училище и 
административно 
обслужване (едно римско 
- за детска градина, 
училище и 
административно 
обслужване) в кв.51 
(петдесет и едно) по плана 
на с. Брягово. Бивше 
училище - двуетажна 
масивна сграда със ЗП - 
456 (четиристотин 
петдесет и шест) кв.м.. 
Година на строеж 1896 
год.. Бивше училище - 
двуетажна масивна сграда 
със ЗП- 260 

 за сгради: 2МЖ -
11699,50 лв, 
2МЖ-6670,80 
лв., МЖ - 
3720,20 лв., 
тоалетна - 513,70 
лв. за земя: 12 
091,90 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №115, 
том 4, дв.вх. №1088 от 
26.05.2009 г. и отписан със 
Заповед №РД -15-1012 от 
19.12.2009 год. на кмета на 
община Първомай.Купувач: 
"Агро ерг" ЕООД гр. 
Пловдив. 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№115, том 4, дв.вх. 
№1088 от 26.05.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-1012 от 19.12.2009 
год. на кмета на община 
Първомай.Купувач: 
"Агро ерг" ЕООД гр. 
Пловдив.  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
1012/2009-
12-19

126
126/07-08-

2007
126

 Област Пловдивска, 
община Първомай, гр. 
Първомай, кв. 102, УПИ 
ХІІІ - жилищно 
строителство по плана на 
гр. Първомай, одобрен 
със заповед №РД-15-
666/1994 год., ул. "Княз 
Борис І" №20 

 Застроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
780 кв.м. (седемстотин и 
осемдесет квадратни 
метра), предназначен за 
жилищно строителство, 
съставляващ УПИ ХІІІ - 
жилищно строителство 
(тринадесет римско - 
жилищно строителство) в 
кв. 102 (сто и две) по 
плана на гр. Първомай. 

 6162,00 лв. 
(шест хиляди сто 
шестдесет и два 
лева и 00 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

127
127/08-08-

2007
127

 Област Пловдивска, 
община Първомай, гр. 
Първомай, кв. 118, УПИ 
VІ - жилищно 
строителство по плана на 
гр. Първомай, одобрен 
със заповед №РД-15-
666/1994 год., ул. "Княз 
Борис І" №33 и №35 

 Застроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
4020 кв.м. (четири хиляди 
и двадесет квадратни 
метра), предназначен за 
жилищно строителство, 
съставляващ УПИ VІ - 
жилищно строителство 
(шест римско - жилищно 
строителство) в кв. 118 
(сто и осемнадесет) по 
плана на гр. Първомай. 

 17 286,00 лв. 
(седемнадесет 
хиляди двеста 
осемдесет и шест 
лева и 00 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

128
128/20-08-

2007
128

 Област Пловдивска, 
община Първомай, гр. 
Първомай, кв. 60, УПИ ІІ 
- 1036, жилищно 
строителство и 

 Дворно място (застроено 
и незастроено) с площ от 
480 кв.м. (четиристотин и 
осемдесет квадратни 
метра), съставляващо ПИ 

 за земя - 2227,20
(две хиляди 
двеста двадесет и 
седем лева и 20 
ст.) за сграда - 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 

 15 кв.м. отчуждени с 
Решение №780/30.11.2007 
год. на Министерски съвет, 
отписани със заповед №РД-
15-29/18.01.2008 год. на 

15 кв.м. отчуждени с 
Решение №780/30.11.2007 
год. на Министерски 
съвет, отписани със 
заповед №РД-15-

Заповед за 
отписване:
РД-15-
29/2008-01-
18



обслужващи дейности по 
плана на гр. Първомай, 
одобрен със заповед 
№РД-15-666/1994 год. и 
Решение 
№529/11.06.2007 г. на 
Общински съвет гр. 
Първомай в сила от 
03.08.2007 год., улица 
"Бор" №2 ул. "Княз Борис 
І" №20 

пл. №1036 (хиляда 
тридесет и шест), за който 
е отреден УПИ ІІ - 1036, 
жилищно строителство и 
обслужващи дейности 
(две римско- хиляда 
тридесет и шест, жилищно 
строителство и 
обслужващи дейности) в 
кв. 60 (шестдедесет) по 
плана на гр. Първомай с 
неприложена улична 
регулация от към 
ул."Бор". Едноетажна 
масивна сграда със ЗП - 
95 кв.м. (деветдесет и пет 
квадратни метра), 
построена 1946 година. 

5500, 40 (пет 
хиляди и 
петстотин лева и 
40 ст.) 

и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

кмета на община Първомай 29/18.01.2008 год. на 
кмета на община 
Първомай  

129
129/28-08-

2007
129

 Област Пловдивска, 
община Първомай, с. 
Татарево, кв. 11, УПИ ІІІ 
- 82 по плана на с. 
Татарево, одобрен със 
заповед №329/1980 год. 

 Незастроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
1060 (хиляда и шестдесет) 
квадратни метра, 
предназначен за жилищно 
строителство, 
съставляващ УПИ ІІІ- 82 
(три римско - осемдесет и 
две) в кв. 11 (единадесет) 
по плана на с. Татарево, 
община Първомай, област 
Пловдив. 

 1 475,50 лв. 
(хиляда 
четиристотин 
седемдесет и пет 
лева и 50 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

130
130/29-08-

2007
130

 Област Пловдивска, 
община Първомай, с. 
Татарево, кв. 11, УПИ ІV 
- 82 по плана на с. 
Татарево, одобрен със 
заповед №329/1980 год. 

 Незастроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
1000 (хиляда) квадратни 
метра, предназначен за 
жилищно строителство, 
съставляващ УПИ ІV- 82 
(четири римско - 
осемдесет и две) в кв. 11 
(единадесет) по плана на 
с. Татарево, община 
Първомай, област 
Пловдив. 

 1392,00 лв. 
(хиляда триста 
деветдесет и два 
лева и 00 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

131
131/29-08-

2007
131

 Област Пловдивска, 
община Първомай, с. 
Татарево, кв. 11, УПИ ХІ 
- 85 по плана на с. 
Татарево, одобрен със 
заповед №329/1980 год. 

 Незастроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
760 (седемстотин и 
шестдесет) квадратни 
метра, предназначен за 
жилищно строителство, 
съставляващ УПИ ХІ - 85 
(единадесет римско - 
осемдесет и пет) в кв. 11 
(единадесет) по плана на 
с. Татарево, община 

 1 155,20 лв. 
(хиляда сто 
петдесет и пет 
лева и 20 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 



Първомай, област 
Пловдив. 

132
132/30-08-

2007
132

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с. Искра с 
ЕКАТТЕ 32826, 
местността “Гюргенлик”, 
имот с №000447 по 
картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на с.Искра 

 Бивш "Керамичен цех" 
с.Искра, представляващ: 
Поземлен имот с площ от 
30,915 дка. (тридесет 
декара деветстотин и 
петнадесет квадратни 
метра) с начин на трайно 
ползване: Друга 
производствена база, 
категория на земята: 
десета (1,006), девета 
(4,814) и четвърта (25,095) 
съставляващ имот 
№000447 (нула, нула, 
нула, четири, четири, 
седем) в местността 
“Гюргенлик” по картата 
на възстановената 
собственост за землището 
на с. Искра ведно с: 
Главен корпус с 
пристройка, 
представляващ 
едноетажна масивна 
сграда със ЗП – 1131 кв.м. 
(хиляда сто тридесет и 
един квадратни метра), 
построена 1968 год.. 
Трафопост - едноетажна 
масивна сграда със ЗП - 
48 (четиридесет и осем) 
квадратни метра, 
построена 1968 год.. 

 70098,60 лв. 
(седемдесет 
хиляди и 
деветдесет и 
осем лева и 60 
ст.) в това число: 
за сгради: 20 
269,00 лв. и 
860,20 лв. за 
земя: 48 969,40 
лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за 
приватизационна продажба 
вписан под №104, том VІІ, 
дв.вх. №1683 на 19.09.2011 
год. г. и отписан със Заповед 
№РД -15-988 от 
30.11.2011год. на кмета на 
община Първомай. Купувач: 
"Комексмаш - Васил 
Пиронков" гр. Асеновград 

Договор за 
приватизационна 
продажба вписан под 
№104, том VІІ, дв.вх. 
№1683 на 19.09.2011 год. 
и отписан със Заповед 
№РД -15-988 от 
30.11.2011год. на кмета 
на община Първомай. 
Купувач: "Комексмаш - 
Васил Пиронков" гр. 
Асеновград  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
988/2011-
11-30

133
133/19-09-

2007
133

 Област Пловдивска, 
община Първомай, гр. 
Първомай, кв. 60"а", ПИ 
пл.№ 1041, УПИ І - за 
спорт, социални и 
обществено обслужващи 
дейности по плана на 
град Първомай, одобрен 
със заповед №РД-15-
666/1994 год. и Решение 
№529/11.06.2007 г. на 
Общински съвет - 
Първомай в сила от 
03.08.2007 год., улица 
"Братя Миладинови" - 
север №21 

 Дворно място (застроено 
и незастроено) с площ от 
665 кв.м. (шестотин 
шестдесет и пет квадратни 
метра), съставляващо ПИ 
пл. №1041 (хиляда и 
четиридесет и едно) 
включен в УПИ І - за 
спорт, социални и 
обществено обслужващи 
дейности (едно римско - 
за спорт, социални и 
обществено обслужващи 
дейности) в кв. 60"а" 
(шестдедесет "а") по 
плана на гр. Първомай. - 
Едноетажна полумасивна 
сграда със ЗП - 59,50 кв.м. 
(петдесе и девет цяло и 
петдесет квадратни 

 4984,50 лв. в 
това число: за 
земя - 3247,60 лв. 
за жилище - 
423,60 лв., за 
гараж - 282,00 лв. 
за навес - 40,40 
лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Всички сгради са 
отчуждени за ЖП надлез с 
Решение №780/30.11.2007 
год. на Министерски съвет, 
отписани със заповед №РД-
15-32/18.01.2008 год. на 
кмета на община Първомай 

Всички сгради са 
отчуждени за ЖП надлез 
с Решение 
№780/30.11.2007 год. на 
Министерски съвет, 
отписани със заповед 
№РД-15-32/18.01.2008 
год. на кмета на община 
Първомай  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
32/2008-01-
18



метра), построена 1921 
година. 

134
134/26-11-

2007
134

 Област Пловдивска, 
община Първомай, с.Бяла 
река, кв. 29, УПИ І – 490, 
по плана на с. Бяла река, 
одобрен със Заповед 
№336/1967 год.. 

 Урегулиран поземлен 
имот с обща застроена и 
незастроена площ от 490 
кв.м. (четиристотин и 
деветдесет квадратни 
метра), предназначен за 
жилищно строителство, 
съставляващ УПИ І - 490 
(едно римско - 
четиристотин и 
деветдесет) в кв. 29 
(двадесет и девет) по 
плана на село Бяла река. 

 682,10 лв. 
(шестотин 
осемдесет и эи 
два лева и 10 ст.)

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

 Признато безвъзмездно 
право на строеж за жилищна 
сграда на Васил Асенов 
Ташев на основание чл.6 от 
ЗОЗД. 

135
135/26-11-

2007
135

 Област Пловдивска, 
община Първомай, село 
Бяла река, кв. 29, УПИ ІІ 
– 491 по плана на с. Бяла 
река, одобрен със 
Заповед №336/1967 год.. 

 Урегулиран поземлен 
имот с обща застроена и 
незастроена площ от 530 
кв.м. (петстотин и 
тридесет квадратни 
метра), предназначен за 
жилищно строителство, 
съставляващ УПИ ІІ - 491 
(две римско - 
четиристотин деветдесет 
и едно) в кв. 29 (двадесет 
и девет) по плана на село 
Бяла река. 

 737,80 лв. 
(седемстотин 
тридесет и седем 
лева и 80 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

 Отстъпено право на строеж 
за жилищна сграда на Ангел 
Митков Симеонов със 
заповед №РД-15-
236/17.09.1990 год. на 
председателя на ОбНС-
Първомай и Договор 
№94/26.09.1990 год.. 

136
136/28-11-

2007
136

 Област Пловдивска, 
община Първомай, село 
Бяла река, кв. 29, УПИ ІV 
– 493 по плана на с. Бяла 
река, одобрен със 
Заповед №336/1967 год.. 

 Урегулиран поземлен 
имот с обща застроена и 
незастроена площ от 675 
кв.м. (шестотин 
седемдесет и пет 
квадратни метра), 
предназначен за жилищно 
строителство, 
съставляващ УПИ ІV - 493
(четири римско - 
четиристотин деветдесет 
и три) в кв. 29 (двадесет и 
девет) по плана на село 
Бяла река. 

 939,60 лв. 
(деветстотин 
тридесет и девет 
лева и 60 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

 Отстъпено право на строеж 
за едноетажна жилищна 
сграда и за гараж на Димо 
Христозов Димитров със 
заповед №РД-15-
382/29.06.1995 год. на кмета 
на община Първомай и 
Договор №214/25.11.1996 
год.. 

137
137/28-11-

2007
137

 Област Пловдивска, 
община Първомай, село 
Бяла река, кв. 29, УПИ V 
– 494 по плана на с. Бяла 
река, одобрен със 
Заповед №336/1967 год.. 

 Урегулиран поземлен 
имот с обща застроена и 
незастроена площ от 460 
кв.м . (четиристотин и 
шестдесет квадратни 
метра), с предназначение 
за жилищно строителство, 
съставляващ УПИ V - 494 
(пет римско - 
четиристотин деветдесет 

 640,30 лв. 
(шестотин и 
четиридесет лева 
и 30 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 

 Признато безвъзмездно 
право на строеж за жилищна 
сграда на Захарина 
Владимирова Митева на 
основание чл.6 от ЗОЗД. 
Съгласно Нотариален акт за 
дарение на недвижим имот 
№41, том ІV, рег.№2098, 
дело №487 от 02.10.2002 
год. безвъзмездното правото 



и четири) в кв. 29 
(двадесет и девет) по 
плана на село Бяла река. 

собственост на строеж е придобито от 
Латинка Митева Христева 

138
138/29-11-

2007
138

 Област Пловдивска, 
община Първомай, село 
Бяла река, кв. 29, УПИ Х 
- общински по плана на с. 
Бяла река, одобрен със 
Заповед №336/1967 год.. 

 Урегулиран поземлен 
имот с обща застроена и 
незастроена площ от 630 
кв.м. (шестотин и 
тридесет квадратни 
метра), с предназначение 
за жилищно строителство, 
съставляващ УПИ Х - 
общински (десет римско - 
общински) в кв. 29 
(двадесет и девет) по 
плана на село Бяла река. 

 877,00 лв. 
(осемстотин 
седемдесет и 
седем лева и 00 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

 Отстъпено право на строеж 
за жилищна сграда на 
Славчо Ангелов Славчев със 
заповед №РД-25-
93/21.06.1985 год. на 
председателя на ОбНС-
Първомай и Договор 
05.08.1985 год.. 

139
139/17-12-

2007
139

 Област Пловдивска, 
община Първомай, село 
Виница, кв.41, ПИ с 
пл.№511 по плана на 
с.Виница, одобрен със 
заповед №.770/1963 год. 

 Незастроен поземлен 
имот планоснимачен 
№511 (петстотин и 
единадесет) с площ от 143 
(сто четиридесет и три) 
кв.м., включен в УПИ ІІ-
258 (две римско – двеста 
петдесет и осем) в кв.41 
(четиридесет и едно) по 
плана на с. Виница. 

 199,10 лв. (сто 
деветдесет и 
девет лева и 10 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

140
140/30-01-

2008
140

 Област Пловдивска, 
община Първомай, гр. 
Първомай, кв.Дебър, 
кв.48, УПИ ІІ - 1096, 
общ. по плана на квартал 
Дебър, одобрен със 
заповеди №626/1965 год. 
и №РД- 15-29/ 16.01.2007
год., ул. "Иван 
Паничаров" №4 

 Незастроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
550 (петстотин и петдесет 
) кв. м., предназначен за 
жилищно строителство, 
съставляващ УПИ ІІ - 
1096 общински (две 
римско - хиляда 
деветдесет и шест, 
общински) в кв. 48 
(четиридесет и осем) по 
плана на кв.Дебър, 
гр.Първомай. 

 2365,00 лв.(две 
хиляди триста 
шестдесет и пет 
лева и 00 ст. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

141
141/30-01-

2008
141

 Област Пловдивска, 
община Първомай, с. 
Виница, кв. 2, УПИ ХІV -
45 по плана на с. Виница, 
одобрен със заповед 
№770/1963 год. 

 Застроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
970 кв.м. (деветстотин и 
седемдесет квадратни 
метра), предназначен за 
жилищно строителство, 
съставляващ УПИ ХІV- 45
(четиринадесет римско - 
четиридесет и пет) в кв.2 
(втори) по плана на 
с.Виница. 

 1474,40 лв. 
(Хиляда 
четиристотин 
седемдесет и 
четири лева и 40 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

Отстъпено възмездно право 
на строеж на Иван Русев 
Георгиев с Нотариален акт 
№67, том ІІ, дело 224/1979 
год. на Първомайски 
районен съд 



142
142/05-02-

2008
142

 Област Пловдивска, 
община Първомай, гр. 
Първомай, кв. 116-в, 
УПИ ХХІV - 1811, 
обслужващи дейности по 
плана на гр. Първомай, 
одобрен със заповед 
№РД-15- 666/1994 г. и 
заповед №РД-15 -
293/04.05.2007 г., ул. 
"Стара планина" №1а 

 Застроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
250 кв.м. (двеста и 
петдесет квадратни 
метра), съставляващ УПИ 
ХХІV - 1811, обслужващи 
дейности (двадесет и 
четири римско - хиляда 
осемстотин и единадесет, 
обслужващи дейности) в 
кв. 116 -в (сто и 
шестнадесет - в) по плана 
на гр. Първомай. 

 1450 лв. (хиляда 
четиристотин и 
петдесет лева и 
00 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Отстъпено възмездно право 
на строеж за двуетажна 
масивна сграда - "Сервиз за 
радио-телевизионна 
техника" на Желязко Петров 
Пашев - Договор за 
учредяване право на строеж, 
вписан под №42 на 
30.10.2002 год., том ІІ, дв.вх. 
№1150 в Службата по 
вписванията гр. Първомай. 

143
143/04-03-

2008
143

 Област Пловдивска, 
община Първомай, село 
Крушево кв.31-а, УПИ І -
ТП по плана на с. 
Крушево, одобрен със 
заповеди №60/20.05.1986 
год. и №РД -15-
82/14.02.2008 г. 

 Урегулиран поземлен 
имот с площ от 210 кв.м. 
(двеста и десет квадратни 
метра), предназначен за 
трафопост, съставляващ 
УПИ І - ТП (едно римско -
трафопост) в кв. 31-а 
(тридесет и едно -а) по 
плана на с. Крушево. 

 319,20 лв. 
(триста и 
деветнадесет 
лева и 20 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Отстъпено право на строеж 
за трафопост на ЕВН 
"България" АД - Договор вп. 
№197/25.11.2008 г., том VІ, 
дв. вх. №1871 

144
144/04-03-

2008
144

 Област Пловдивска, 
община Първомай, село 
Градина кв. 10, УПИ VІІІ 
-ТП по плана на с. 
Градина, одобрен със 
заповеди №772/1974 год. 
и №РД -15-70/06.02.2008 
г. ул. "Христо Ботев " 
№26 

 Урегулиран поземлен 
имот с площ от 360 кв.м. 
(триста и шестдесет 
квадратни метра), 
предназначен за 
построяване на трафопост, 
съставляващ УПИ VІІІ- 
ТП (осем римско - 
трафопост) в кв. 10 (десет) 
по плана на с. Градина. 

 1044,00 лв. 
(хиляда и 
четиридесет и 
четири лева и 00 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

145
145/05-03-

2008
145

 Област Пловдивска, 
община Първомай, гр. 
Първомай, кв.Дебър, 
кв.14, УПИ Х – Училище, 
ПИ №149 плана на кв. 
Дебър, одобрен със 
заповед №626/1965 год. и 
заповед №РД- 15-
62/01.02.2008 г. 

 Застроен урегулиран 
поземлен имот с площ 5 
400 кв.м. (пет хиляди и 
четиристотин квадратни 
метра), съставляващ УПИ 
Х - училище ( десет 
римско - училище) в кв. 
14 (четиринадесет) по 
плана на кв. Дебър на гр. 
Първомай. Бивше 
училище 1МС със ЗП -
610 (шестотин и десет) 
кв.м., построена 1934 г. и 
пристроявана 1970 г. и 
1984 г.. Бивша детска 
градина и столова - 1МС 
със ЗП - 185 (сто 
осемдесет и пет )кв.м., 

 за сгради: МС - 
22161,30 лева, 
МС - 6891,30 
лева и МС - 
1235,20 лева за 
земя - 18 576, 00 
лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 



построена 1970 г.. 
Тоалетна - 1МС със ЗП - 
34 (тридесет и четири) 
кв.м., построена 1934 год..

146
146/04-04-

2008
146

 Област Пловдивска, 
община Първомай, гр. 
Първомай, кв. 89, УПИ 
ІІІ - обслужващи 
дейности и търговия по 
плана гр. Първомай, 
одобрен със заповед 
№РД-15-666/1994 г. и 
заповед №РД-15- 
150/13.03.2008 год. 
08.02.2002 год. 

 Незастроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
150 кв.м. (сто и петдесет 
квадратни метра), 
съставляващ УПИ ІІІ – 
обслужващи дейности и 
търговия (три римско - 
обслужващи дейности и 
търговия ) в кв. 89 
(осемдесет и девет) по 
плана на гр.Първомай. 

 1303 лв. - 
(Хиляда триста и 
три лева и 
петдест ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

 Имотът е заменен с ПИ 
№2692 собственост на Петя 
Запрянова Запрянова - 
Договор за замяна вп. под 
№248, том 1, дв.вх. №1150 
на 07.08.2008 год. и отписан 
със заповед №РД -15-918 на 
08.12.2008 год. на кмета на 
община Първомай. 

Договор за замяна вп. под 
№248, том 1, дв.вх. 
№1150 на 07.08.2008 год. 
и отписан със заповед 
№РД -15-918 на 
08.12.2008 год. на кмета 
на община Първомай. 
Заменен с ПИ №2692 
собственост на Петя 
Запрянова Запрянова  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
918/2008-
12-08

147
147/04-04-

2008
147

 Област Пловдивска, 
община Първомай, с. 
Градина, кв.75, УПИ 
ХІV- 959 по плана на 
с.Градина, одобрен със 
заповед №772/05.11.1974 
год. 

 Застроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
608 кв.м. (шестотин и 
осем квадратни метра), 
предназначен за жилищно 
строителство, 
съставляващ УПИ ХІV - 
959 (четиринадесет 
римско - деветстотин 
петдесет и девет) в 
квартал 75 (седемдесет и 
пет) по плана на 
с.Градина. 

 1763,20 лв. 
(Хиляда 
седемстотин 
шестдесет и три 
лева и 20 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

 Признато безвъзмездно 
право на строеж на Андон 
Вълчанов Ненов на 
основание чл.6 от ЗОЗД - 
застроен преди 01.01.1956 
год.. 

148
148/04-04-

2008
148

 Област Пловдивска, 
община Първомай, село 
Буково, кв. 48, УПИ VІ- 
482 по плана на с. Буково 
одобрен със Заповед 
№695/1955 год.. 

 Терен, представляващ 
реална част от бивша 
улица с площ от 115 кв.м. 
(сто и петнадесет 
квадратни метра), 
попадаща в УПИ VІ - 482 
(шест римско - 
четиристотин осемдесет и 
две) от кв.48 (четиридесет 
и осем) по плана на с. 
Буково, предназначен за 
жилищно строителство. 

 169,30 лв. (сто 
шестдесет и 
девет лева и 30 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №23, 
том VІ, дв.вх. 
№1677/15.07.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-1013 от 19.12.2009 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
Желязко Ташев Янков и 
Ташо Желязков Янков 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№23, том VІ, дв.вх. 
№1677/15.07.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-1013 от 19.12.2009 
год. на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
Желязко Ташев Янков и 
Ташо Желязков Янков  

Заповед за 
отписване:
ЗД-15-
1013/2009-
12-19

149
149/21-04-

2008
149

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с. Градина 
с ЕКАТТЕ 17484, 
местност “Юрта под 
село", имот с №008004 по 
картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на с. Градина 

Поземлен имот с площ от 
7,385 дка. (седем декара 
триста осемдесет и пет 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
НИВА. Категория на 
земята при неполивни 
условия: Четвърта, 
съставляващ парцел 4 
(четири) от масив 8 (осем) 
в местността "Юрта под 
село” по картата на 

 730,40 лв. 
(седемстотин и 
тридесет лева и 
40 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №33, 
том ІІ, дв.вх. 
№357/10.03.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-846 от 21.10.2009 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: Милчо Атанасов 
Милчев 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№33, том ІІ, дв.вх. 
№357/10.03.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-846 от 21.10.2009 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
Милчо Атанасов Милчев 

Заповед за 
отписване:
РД-15-
846/2009-
10-21



възстановената 
собственост за землището 
на с. Градина. 

150
150/21-04-

2008
150

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на кв. 
Любеново на гр. 
Първомай с ЕКАТТЕ 
99102, имот с №000103 
по картата на 
възстановената 
собственост на - 
Любеново. 

Поземлен имот с площ от 
16,642 дка. (шестнадесет 
декара шестотин 
четиридесет и два 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: ДРУГ 
СЕЛСКОСТОПАНСКИ 
ТЕРЕН. Категория на 
земята при неполивни 
условия: Четвърта 
съставляващ имот с 
№000103 (нула, нула, 
нула, едно, нула, три) по 
картата на възстановената 
собственост за землището 
на - Любеново. 

 1789,00 лв. 
(хиляда 
седемстотин 
осемдесет и 
девет лева и 00 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

151
151/04-06-

2008
151

 Област Пловдивска, 
община Първомай, село 
Виница, кв. 40, УПИ VІІІ 
- 230 по плана на с. 
Виница, одобрен със 
заповед №770/1963 год. 

 Урегулиран поземлен 
имот с площ от 805 кв.м. 
(осемстотин и пет 
квадратни метра), 
предназначен за жилищно 
строителство, 
съставляващ УПИ VІІІ - 
230 (осем римско - двеста 
и тридесет) в кв. 40 
(четиридесет) по плана на 
с.Виница. 

 1223,60 лв. 
(хиляда двеста 
двадесет и три 
лева и 60 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

152
152/04-06-

2008
152

 Област Пловдивска, 
община Първомай, село 
Виница, кв. 40, УПИ ІХ - 
230 по плана на с. 
Виница, одобрен със 
заповед №770/1963 год. 

 Урегулиран поземлен 
имот с площ от 725 кв.м. 
(седемстотин двадесет и 
пет квадратни метра), 
предназначен за жилищно 
строителство, 
съставляващ УПИ ІХ - 230
(девет римско - двеста и 
тридесет) в кв. 40 
(четиридесет) по плана на 
с.Виница. 

 1067,20 лв. 
(десет хиляди 
шестдесет и 
седем лева и 20 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

153
153/25-06-

2008
153

 Област Пловдивска, 
община Първомай, с. 
Градина, кв.75, УПИ ІІІ- 
962 по плана на 
с.Градина, одобрен със 
заповед №772/05.11.1974 
год. 

 Застроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
820 кв.м. (осемстотин и 
двадесет квадратни 
метра), предназначен за 
жилищно строителство, 
съставляващ УПИ ІІІ - 962
(три римско - деветстотин 
шестдесет и два) в квартал 
75 (седемдесет и пет) по 
плана на с. Градина. 

 2259,10 лв. (Две 
хиляди двеста 
петдесет и девет 
лева и 10 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

 Признато безвъзмездно 
право на строеж на Найден 
Пейков Атанасов на 
основание чл.6 от ЗОЗД - 
застроен преди 01.01.1956 
год.. 



154
154/02-07-

2008
154

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на гр. 
Първомай с ЕКАТТЕ 
59080, местността 
“Върбака черничките”, 
имот с №000148 по 
картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на 
гр.Първомай 

 Поземлен имот (бивше 
игрище) с площ от 23,019 
дка. (двадесет и три 
декара и деветнадесет 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
Спортен терен, категория 
на земята при неполивни 
условия: Седма, 
съставляващ имот 
№000148 (нула, нула, 
нула, едно, четири, осем) 
в местността “Върбака 
черничките” по картата на 
възстановената 
собственост за землището 
на гр. Първомай. 

 604,20 лв. 
(шестотин и 
четири лева и 20 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

155
155/23-07-

2008
155

 Област Пловдивска, 
община Първомай, село 
Воден, кв. 3, УПИ ІХ - 
общински по плана на с. 
Воден, одобрен със 
заповед №730/1965 год. и 
заповед №РД-15- 
376/06.06.2008 год. 

 Незастроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
525 кв. м. (петстотин 
двадесет и пет квадратни 
метра), предназначен за 
жилищно строителство, 
съставляващ УПИ ІХ - 
общински (девет римско - 
общински) в кв. 3 (три) по 
плана на с. Воден. 

 924,00 лв. 
(деветстотин 
двадесет и 
четири лева и 00 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №23, 
том ІV, дв.вх. 
№934/12.05.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-836 от 19.10.2009 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: Гюнай Рамадан 
Кямил 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№23, том ІV, дв.вх. 
№934/12.05.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-836 от 19.10.2009 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
Гюнай Рамадан Кямил  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
838/2009-
10-19

156
156/23-07-

2008
156

 Област Пловдивска, 
община Първомай, село 
Воден, кв. 2, УПИ ХVІІІ -
общински по плана на с. 
Воден, одобрен със 
заповед №730/1965 год. и 
заповед №РД-15- 
377/06.06.2008 год. 

 Застроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
415 кв. м. (четиристотин и 
петнадесет квадратни 
метра), предназначен за 
обществено обслужващи 
дейности, съставляващ 
УПИ ХVІІІ - общински 
(осемнадесет римско - 
общински) в кв. 2 (две) по 
плана на с. Воден. 

 730,40 лв. 
(седемстотин и 
тридесет лева и 
40 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

157
157/18-09-

2008
157

 Област Пловдивска, 
община Първомай, с. 
Поройна, кв.13, УПИ І - 
158 по плана на с. 
Поройна, одобрен със 
заповед №РД-245/1988 
год. 

 Застроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
1430 кв.м. (хиляда 
четиристотин и тридесет 
квадратни метра), 
предназначен за жилищно 
строителство, 
съставляващ УПИ І - 158 
(едно римско - сто 
петдесет и осем) в квартал 
13 (тринадесет) по плана 
на с. Поройна. 

 2018, 40 лв. (две 
хиляди и 
осемнадесет лева 
и четиридесет 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

 Признато безвъзмездно 
право на строеж на Желязко 
Ангелов Лалутов на 
основание чл.6 от ЗОЗД - 
застроен 1938 год.. 



158
158/19-09-

2008
158

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с. Искра с 
ЕКАТТЕ 32826, местност 
“Попово”, имот с 
№000965 по картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на с. Искра 

Поземлен имот с площ от 
11,634 дка. (единадесет 
декара шестотин тридесет 
и четири квадратни метра) 
с начин на трайно 
ползване: Други 
селскостопански 
територии. Категория на 
земята при неполивни 
условия: Девета, 
съставляващ имот с 
№000965 (нула, нула, 
нула, девет, шест, пет) в 
местността "Попово” по 
картата на възстановената 
собственост за землището 
на с. Искра. 

 139,60 (сто 
тридесет и девет 
лева и 60 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

159
159/01-10-

2008
159

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с. Искра с 
ЕКАТТЕ 32826, местност 
"Дойкима", имот с 
№000225 по картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на с. Искра 

Поземлен имот с площ от 
11,361дка. (единадесет 
декара триста шейсет и 
един квадратни метра) с 
начин на трайно ползване: 
Яма. Категория на земята 
при неполивни условия: 
Девета (3,351), Шеста 
(8,010) съставляващ имот 
с №000225 (нула, нула, 
нула, две, две, пет) в 
местността "Дойкима" по 
картата на възстановената 
собственост за землището 
на с. Искра. 

 11 997,20 лв. 
(Единадесет 
хиляди 
деветстотин 
деветдесет и 
седем лева и 20 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №140, 
том ІІ, дв.вх. 
№532/25.03.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-845 от 21.10.2009 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: Красимир 
Александров Александров 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№140, том ІІ, дв.вх. 
№532/25.03.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-845 от 21.10.2009 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
Красимир Александров 
Александров  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
845/2009-
10-21

160
160/01-10-

2008
160

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на село Искра 
с ЕКАТТЕ 32826, 
местност "Ючкютюк", 
имот №000226 по картата 
на възстановената 
собственост за 
землището на с. Искра 

Поземлен имот с площ от 
6,804 дка. (шест декара 
осемстотин и четири 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: Яма. 
Категория на земята при 
неполивни условия: 
Девета, съставляващ имот 
№000226 (нула, нула, 
нула, две, две, шест) в 
местността "Ючкютюк" 
по картата на 
възстановената 
собственост за землището 
на село Искра. 

 7185 лв. (седем 
хиляди сто 
осемдесет и пет 
лева и 00 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №141, 
том ІІ, дв.вх. 
№533/25.03.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-845 от 21.10.2009 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: Красимир 
Александров Александров 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№141, том ІІ, дв.вх. 
№533/25.03.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-845 от 21.10.2009 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
Красимир Александров 
Александров  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
845/2009-
10-21

161
161/02-10-

2008
161

 Област Пловдивска, 
община Първомай, село 
Искра, кв. 78, ПИ с пл. 
№760 по плана на с. 
Искра одобрен със 

 Незастроен поземлен 
имот с площ от 760 кв.м. 
(седемстотин и шестдесет 
квадратни метра), 
съставляващ ПИ с 

2 204,00 лв. (Две 
хиляди двеста и 
четири лева и 00 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 

 Решение №41 от 14.05.2010 
г. на Районен съд гр. 
Първомай и Съдебна 
спогодба по гр. дело №203 
по описа за 2012 год. на 

Решение №41 от 
14.05.2010 г. на Районен 
съд гр. Първомай и 
Съдебна спогодба по гр. 
дело №203 по описа за 

Заповед за 
отписване:
РД-15-
651/2013-
11-27



заповед №308/1971 год. планоснимачен № 760 
(седемстотин и шестдесет) 
в кв. 78 (седемдесет и 
осем) по плана на с. 
Искра., попадащ в терен 
отреден за зеленина. 

и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственос 

Районен съд гр. Първомай - 
признато право на 
собственост на н-ците на 
Георги Вълканов и отписан 
със заповед №РД- 15-
651/27.11.2013 год.. 

2012 год. на Районен съд 
гр. Първомай - признато 
право на собственост на 
н-ците на Георги 
Вълканов и отписан със 
заповед №РД- 15-
651/27.11.2013 год..  

162
162/06-10-

2008
162

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на 
селоКараджалово с 
ЕКАТТЕ 36230, местност 
“Мерата”, имот с 
№000242 по картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на с. 
Караджалово. 

Поземлен имот с площ от 
210,311 дка. (двеста и 
десет декара триста и 
единадесет квадратни 
метра) с начин на трайно 
ползване: Изоставена 
нива. Категория на земята 
при неполивни условия: 
Четвърта, съставляващ 
имот с №000242 (нула, 
нула, нула, две, четири, 
две) в местността 
"Мерата” по картата на 
възстановената 
собственост за землището 
на с. Караджалово. 
Имотът е образуван от 
имот №000223. Имот 
№000223 е получен чрез 
разделяне на имот 
№000118. 

 18086,70 лв. 
(Осемнадесет 
хиляди осемдесет 
и шест лева и 70 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

163
163/06-10-

2008
163

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на 
селоКараджалово с 
ЕКАТТЕ 36230, местност 
“Мерата”, имот с 
№000244 по картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на с. 
Караджалово. 

Поземлен имот с площ от 
68,191 дка. (шестдесет и 
осем декара сто 
деветдесет и един метра) с 
начин на трайно ползване: 
Изоставена нива. 
Категория на земята при 
неполивни условия: 
Четвърта, съставляващ 
имот с №000244 (нула, 
нула, нула, две, четири, 
четири) в местността 
"Мерата” по картата на 
възстановената 
собственост за землището 
на с. Караджалово. 
Имотът е образуван от 
имот №000223. Имот 
№000223 е получен чрез 
разделяне на имот 
№000118 

 5864,40 лв. (Пет 
хиляди 
осемстотин 
шейсет и четири 
лева и 40 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

164
164/06-11-

2008
164

 Област Пловдивска, 
община Първомай, гр. 
Първомай, кв. 60"а", 
УПИ І - за спорт, 

 Дворно място с площ от 
4876 кв.м. (четири хиляди 
осемстотин седемдесет и 
шест квадратни метра), за 

 28 280,80 лв. 
(Двадесет и осем 
хиляди двеста и 
осемдесет лева и 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 



социални и обществено 
обслужващи дейности по 
плана на гр. Първомай, 
одобрен със заповед 
№РД-15-666/1994 год. и 
Решение 
№529/11.06.2007 г. на 
Общински съвет - 
Първомай в сила от 
03.08.2007 год., улица 
"Братя Миладинови" - 
север №21 

което е отреден УПИ І - за 
спорт, социални и 
обществено обслужващи 
дейности (едно римско - 
за спорт, социални и 
обществено обслужващи 
дейности) в кв. 60"а" 
(шестдедесет "а") по 
плана на гр. Първомай с 
неприложена дворищна 
регулация. 

80 ст.) дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

165
165/06-11-

2008
165

 Област Пловдивска, 
община Първомай, село 
Крушево, кв.22, УПИ ХІІ 
- 33 по плана на с. 
Крушево, одобрен със 
заповед №60/1986 год., 
ул. "Трета" №35

 Урегулиран поземлен 
имот с площ от 1170 кв.м. 
(хиляда сто и седемдесет 
квадратни метра), 
предназначен за жилищно 
строителство, 
съставляващ УПИ ХІІ - 33
(дванадесет римско - 
тридесет и три) в кв.22 
(двадесет и две) по плана 
на село Крушево. 

 1778,40 лв. 
(Хиляда 
седемстотин 
седемдесет и 
осем лева и 40 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

166
166/06-11-

2008
166

 Област Пловдивска, 
община Първомай, гр. 
Първомай, кв.Дебър, 
кв.39-а, УПИ І - общ., 
търговия по плана на 
кв.Дебър, одобрен със 
заповеди №626/1965 год. 
и №РД- 15-
484/16.07.2008год. 

 Урегулиран поземлен 
имот с площ от 160 кв.м 
(сто и шестесет квадратни 
метра), предназначен за 
търговска дейност, 
съставляващ УПИ І – 
общински, търговия (едно 
римско – общински, 
търговия) в кв. 39-а 
(тридесет и девет - а) по 
плана на кв.Дебър, гр. 
Първомай. 

 688,00 лв. 
(шестотин 
осемдесет и осем 
лева) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Отстъпено право на строеж 
за търговски обект на 
Милен Тенчев Младенов - 
Договор вп. №93 на 
24.07.2009 год., том VІ, 
дв.вх. №1762 

167
167/11-11-

2008
167

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 39, имот с №195 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 
от18.03.2004 год. на 
Областен управител на 
област Пловдив 

Поземлен имот с площ от 
52 217 кв.м. (петдесет и 
две хиляди двеста и 
седемнадесет квадратни 
метра) с начин на трайно 
ползване: залесени ниви, 
съставляващ имот 195 
(сто деветдесет и пет) от 
масив 39 (тридисет и 
девет) по кадастралната 
картата на местността 
“Пантелей, Липака” в 
землището на 
гр.Първомай, кв. Дебър. 
Индентификатор: 
590800390195 идентичен с 
991010390195

 939,90 лв. 
(Деветстотин 
тридесет и девет 
лева и 90 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

Продаден на "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София, Договор за 
покупко - продажба вписан 
под №75, том VІ, дв.вх. 
№1762 на 22.07.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-837 от 19.10.2009 год. на 
кмета на община Първомай.

Продаден на "ДОЯН 
АГРО" ЕООД гр. София, 
Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№75, том VІ, дв.вх. 
№1762 на 22.07.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-837 от 19.10.2009 год. 
на кмета на община 
Първомай.  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
837/2009-
10-19



168
168/11-11-

2008
168

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 39, имот с №191 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 
от18.03.2004 год. на 
Областен управител на 
област Пловдив 

Поземлен имот с площ от 
20 765 кв.м. (двадесет 
хиляди седемстотин 
шестдесет и пет квадратни 
метра) с начин на трайно 
ползване: залесени ниви, 
съставляващ имот 191 
(сто деветдесет и едно) от 
масив 39 (тридисет и 
девет) по кадастралната 
картата на местността 
“Пантелей, Липака” в 
землището на 
гр.Първомай, кв. Дебър. 
Индентификатор: 
590800390191 идентичен с 
991010390191

 373,80 лв. 
(триста 
седемдесет и три 
лева и 80 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Продаден на "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София, Договор за 
покупко - продажба вписан 
под №75, том VІ, дв.вх. 
№1762 на 22.07.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-837 от 19.10.2009 год. на 
кмета на община Първомай.

Продаден на "ДОЯН 
АГРО" ЕООД гр. София, 
Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№75, том VІ, дв.вх. 
№1762 на 22.07.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-837 от 19.10.2009 год. 
на кмета на община 
Първомай.  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
837/2009-
10-19

169
169/11-11-

2008
169

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 37, имот с №194 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 
от18.03.2004 год. на 
Областен управител на 
област Пловдив 

 Поземлен имот с площ от 
8 644 кв.м. (осем хиляди 
шестотин четиридесет и 
четири квадратни метра) с 
начин на трайно ползване: 
залесени ниви, 
съставляващ имот 194 
(сто деветдесет и четири) 
от масив 37 (тридисет и 
седем) по кадастралната 
картата на местността 
“Пантелей, Липака” в 
землището на 
гр.Първомай, кв. Дебър. 
Индентификатор: 
590800370194 идентичен с 
991010370194

 155,60 лв. (сто 
петдесет и пет 
лева и 60 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

Продаден на "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София, Договор за 
покупко - продажба вписан 
под №75, том VІ, дв.вх. 
№1762 на 22.07.2009 г. 

Продаден на "ДОЯН 
АГРО" ЕООД гр. София, 
Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№75, том VІ, дв.вх. 
№1762 на 22.07.2009 г.  

170
170/10-12-

2008
170

 Област Пловдивска, 
община Първомай, село 
Драгойново, кв.37, УПИ І 
- училище, детска 
градина, ПИ пл. №386 по 
плана на с.Драгойново, 
одобрен със заповед 
№РД-15- 61/1988 год. и 
заповед №РД-15-
534/06.08.2008 год. 

 Застроен урегулиран 
поземлен имот с площ 4 
800 (четири хиляди и 
осемстотин) кв.м., 
съставляващ УПИ І - 
училище, детска градина 
(едно римско - училище, 
детска градина) в кв.37 
(тридесет и седем) по 
плана на с. Драгойново. 
Бивше училище 2МС със 
ЗП-390 кв.м. (триста и 
деветдесет кв.м.) , 
включваща помещения: І-
ви етаж - пет стаи и 
коридор, ІІ-ри етаж шест 
стаи и коридор. Година на 
строеж 1956 год.. Бивша 
работилница МС със ЗП - 
260 кв.м. ( двеста и 
шестдесет кв.м.), 

 21 068,00 лв. 
(двадесет и една 
хиляди и 
шестдесет и осем 
лева) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Продаден на "Орби 
инженеринг" ЕООД гр. 
София, Договор за покупко -
продажба вписан под №93, 
том VІІ, дв.вх. №2492 на 
30.10.2009 г. и отписан със 
Заповед №РД -15-247 от 
13.04.2010 год. на кмета на 
община Първомай. 

Продаден на "Орби 
инженеринг" ЕООД гр. 
София, Договор за 
покупко - продажба 
вписан под №93, том VІІ, 
дв.вх. №2492 на 
30.10.2009 г. и отписан 
със Заповед №РД -15-247 
от 13.04.2010 год. на 
кмета на община 
Първомай.  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
247/2010-
04-13



построена 1958 г. и 
тоалетна МС със ЗП -34 
кв.м. (тридесет и четири 
кв.м.) построена 1956 год..

171
171/10-12-

2008
171

 Област Пловдивска, 
община Първомай, село 
Бяла река, кв. 10, УПИ 
VІІ - 606, общински по 
плана на с. Бяла река, 
одобрен със заповед 
№336/1967 год. и заповед 
№РД -15 - 804/15.11.2007
год. 

 Незастроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
1616 кв.м. (хиляда 
шестотин и шестнадесет 
квадратни метра), 
предназначен за жилищно 
строителство, 
съставляващ УПИ VІІ - 
606, общински (седем 
римско - шестотин и шест, 
общински) в кв. 10 (десет) 
по плана на село Бяла 
река. 

 2 585,60 лв . 
(Две хиляди 
петстотин 
осемдесет и пет 
лева и 60 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

 Продаден на Костадин 
Димитров Димитров, 
Договор за покупко - 
продажба вписан под №39, 
том V, дв.вх. №1377 на 
15.06.2009 г. и отписан със 
Заповед №РД -15-836 от 
19.10.2009 год. на кмета на 
община Първомай. 

Продаден на Костадин 
Димитров Димитров, 
Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№39, том V, дв.вх. №1377 
на 15.06.2009 г. и отписан 
със Заповед №РД -15-836 
от 19.10.2009 год. на 
кмета на община 
Първомай.  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
836/2009-
10-19

172
172/10-12-

2008
172

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с. 
Караджалово с ЕКАТТЕ 
36230, местност 
“Оранжериите”, имот с 
№001273 по картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на с. 
Караджалово. 

Поземлен имот с площ от 
10,047 дка. (десет декара 
четиридесет и седем 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
Оранжерия. Категория на 
земята при неполивни 
условия: Четвърта, 
съставляващ имот с №273 
(двеста седемдесет и три) 
от масив 1 (едно) в 
местността 
"Оранжериите” по картата 
на възстановената 
собственост за землището 
на с. Караджалово. 

 1079,80 лв. 
(Хиляда 
седемдесет и 
девет лева и 80 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Продаден на Атанас 
Георгиев Бояджиев, 
Договор за покупко - 
продажба вписан под №13, 
том VІІ, дв.вх. №1982 на 
19.08.2009 г. и отписан със 
Заповед №РД -15- 1010 от 
19.12.2009 год. на кмета на 
община Първомай. 

Продаден на Атанас 
Георгиев Бояджиев, 
Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№13, том VІІ, дв.вх. 
№1982 на 19.08.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15- 1010 от 19.12.2009 
год. на кмета на община 
Първомай.  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
1010/2009-
12-19

173
173/18-12-

2008
173

 Област Пловдивска, 
община Първомай, село 
Караджалово, кв. 33, 
УПИ ХVІІ - 440 по плана 
на с. Караджалово, 
одобрен със заповед 
№229/1977 год. 

 Застроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
1270 кв.м. (хиляда двеста 
и седемдесет квадратни 
метра), предназначен за 
жилищно строителство, 
съставляващ УПИ ХVІІ - 
440 (седемнадесет римско 
- четири, четири, нула) в 
кв. 33 (тридесет и три ) по 
плана на село 
Караджалово. - Стопанска 
сграда 1ПМС със ЗП - 
28,00 кв.м. (двадесет и 
осем квадратни метра), 
построена 1975 година. 

3 171,70 лв. (Три 
хиляди сто 
седемдесет и 
един лева и 70 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

174
174/18-12-

2008
174

 Област Пловдивска, 
общ. Първомай, 
землището на гр. 

 Поликлиника, 
представляваща 
триетажна масивна сграда 

 140 950,30 лв. 
(Сто и 
четиридесет 

 Имота е включен 
в капитала на 
“Медицински 



Първомай с ЕКАТТЕ 
59080, местността 
“Землище кв.Дебър”, 
имот с №800402 по 
картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на 
гр.Първомай, ул."Княз 
Борис І" №51 

със ЗП – 1060 кв.м. 
(хиляда и шестдесет 
квадратни метра) с изба. 
Година на строеж 1976 
год.. Зъботехническа 
лаборатория, 
представляваща 
едноетажна полумасивна 
сграда със ЗП - 140 кв.м. 
(сто и четиридесет 
квадратни метра), 
построена 1985 год.. 
Гаражни клетки 5 бр. по 
20 кв.м. ( двадесет 
квадратни метра), 
предсавляващи 
едноетажна полумасивна 
сграда със ЗП -100 кв.м. 
(сто квадратни метра), 
построена 1973 год.. 

хиляди 
деветстотин и 
петдесет лева и 
30 ст.) 

център І -
Първомай” ЕООД 
гр.Първомай с дан. 
№1169693478 и 
Булстат: 
115515822 Заповед 
РД-09-
520/01.11.1999 год. 
на Министъра на 
здравеопазването 

175
175/18-12-

2008
175

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
с.Виница, кв.14, УПИ Х - 
СНС, ТПК и поща, ПИ 
пл. №215 по плана на 
с.Виница, одобрен със 
заповед №770/1963 год. 

 Здравна служба, 
представляваща 
обособена част със ЗП - 
110,50 кв.м. (сто и десет 
цяло и детдесет квадратни 
метра) от първия етаж на 
двуетажна масивна сграда 
със ЗП - 181 кв.м. (сто 
осемдесет и един 
квадратни метра), 
построена 1979 година. 

 3570,90 лв. (Три 
хиляди 
петстотин и 
седемдесет лева 
и 90 ст.) 

 Имота е включен 
в капитала на 
“Медицински 
център І -
Първомай” ЕООД 
гр.Първомай с дан. 
№1169693478 и 
Булстат: 
115515822 Заповед 
РД-09-
520/01.11.1999 год. 
на Министъра на 
здравеопазването 

176
176/28-01-

2009
176

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на гр. 
Първомай с ЕКАТТЕ 
59080, местността 
“Върбака черничките”, 
имот с №000184 по 
картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на 
гр.Първомай 

 Поземлен имот (бивше 
игрище) с площ от 23,019 
дка. (двадесет и три 
декара и деветнадесет 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
Спортен терен, категория 
на земята при неполивни 
условия: Седма, 
съставляващ имот 
№000184 (нула, нула, 
нула, едно, осем, четири) 
в местността “Върбака 
черничките” по картата на 
възстановената 
собственост за землището 
на гр. Първомай. 

 1438,70 лв. 
(хиляда 
четиристотин 
тридесет и осем 
лева и 70 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

177
177/28-01-

2009
177

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с. Крушево 

Поземлен имот с площ от 
79,627 дка. (седемдесет и 
девет декара шестотин 

 8 193,60 лв. 
(осем хиляди сто 
деветдесет и три 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 

 Продаден на Шабан Рафет 
Шабан от гр. Хасково - 
Договор за покупко 

Продаден на Шабан 
Рафет Шабан от гр. 
Хасково - Договор за 

Заповед за 
отписване:
РД15-



с ЕКАТТЕ 40155, 
местност "Герена", имот 
с №007071 по картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на с.Крушево

двадесет и седем 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
Изоставена нива. 
Категория на земята при 
неполивни условия: Пета, 
съставляващ парцел 71 
(седемдесет и едно) от 
масив 7 (седем) в 
местността "Герена" по 
картата на възстановената 
собственост за землището 
на с.Крушево. 

лева и 60 ст.) Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

продажба вписан под №83, 
том 3, вх. №734, дв.вх. 
№716 на 24.04.2015 год. в 
Службата по вписванията 
гр. Първомай и отписан със 
Заповед № РД-15-539 от 
20.07.2015 год. на кмета на 
община Първомай. 

покупко продажба вписан 
под №83, том 3, вх. 
№734, дв.вх. №716 на 
24.04.2015 год. в 
Службата по вписванията 
гр. Първомай и отписан 
със Заповед № РД-15-539 
от 20.07.2015 год. на 
кмета на община 
Първомай.  

359/2015-
07-20

178
178/04-02-

2009
178

 Област Пловдивска, 
община Първомай, село 
Градина кв. 26-а, УПИ 
ХVІІ -ТП по плана на с. 
Градина, одобрен със 
заповеди №772/1974 год. 
и №РД-15-942/ 
16.12.2008 год. 

 Урегулиран поземлен 
имот с площ от 210 кв.м. 
(двеста и десет квадратни 
метра), предназначен за 
трафопост, съставляващ 
УПИ ХVІІ - ТП 
(седемнадесет римско - 
ТП) в кв. 26-а (двадесет и 
шест- а) по плана на с. 
Градина. 

 857,90 лв. 
(осемстотин 
петдесет и седем 
лева и 90 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Отстъпено право на строеж 
за трафопост на "ЕВН- 
България" АД - Договор вп. 
№164 на 24.04.2009 год., 
том ІІІ, дв.вх. №852 

179
179/04-02-

2009
179

 Област Пловдивска, 
община Първомай, град 
Първомай, кв. 139, ПИ с 
пл.№2711 по плана на гр. 
Първомай одобрен със 
Заповеди №РД-15-
666/1994 год и №РД-15-
885/2008 г. 

 Незастроен терен с площ 
от 85 кв.м. (осемдесет и 
пет квадратни метра), 
съставляващ ПИ с пл. 
№2711 (две хиляди 
седемстотин и 
единадесет), попадащ в 
УПИ ХХІV- 2711, 
търговия (двадесет и 
четири римско - две 
хиляди седемстотин и 
единадесет, търговия) в 
кв. 139 (сто тридесет и 
девет) по плана на 
гр.Първомай. 

 552,50 лв. 
(Петстотин 
петдесет и два 
лева и 50 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост 

 Продаден на "Тера-57" 
ЕООД гр. Първомай, 
Договор за покупко - 
продажба вписан под №98, 
том ІІ, дв.вх. №474 на 
15.04.2010 г. и отписан със 
Заповед №РД -15- 
259/15.04.2010 год. на кмета 
на община Първомай. 

Продаден на "Тера-57" 
ЕООД гр. Първомай, 
Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№98, том ІІ, дв.вх. №474 
на 15.04.2010 г. и отписан 
със Заповед №РД -15- 
259/15.04.2010 год. на 
кмета на община 
Първомай.  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
259/2010-
04-15

180
180/04-02-

2009
180

 Област Пловдивска, 
община Първомай, с. 
Воден, кв. 14, УПИ ХVІІ 
- 120 по плана на с. 
Воден, одобрен със 
заповед №730/1965 год. 

 Урегулиран поземлен 
имот с площ от 345 кв. м. 
(триста четиридесет и пет 
квадратни метра), 
предназначен за жилищно 
строителство, 
съставляващ УПИ ХVІІ - 
120 (седемнадесет римско 
- сто и двадесет) в кв. 14 
(четиринадесет) по плана 
на с. Воден. - Стопанска 
сграда 1ПС със ЗП - 28,00 
кв.м. (двадесет и осем 
квадратни метра), 

 653,90 лв. 
(шестотин 
петдесет и три 
лева и 90 ст.) в 
т.ч.: земя - 576,30
лв., паянтова 
сграда - 77,60 лв.

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 



построена 1964 година. 

181
181/16-02-

2009
181

 Област Пловдивска, 
община Първомай, гр. 
Първомай, кв. 47, ПИ пл. 
№2714, УПИ ХІ-търговия 
по плана на гр. 
Първомай, одобрен със 
заповед №РД-15-
666/1994 год., ул. 
"Спартак" 

 1/2 ид. част (една от две 
идеални части) от дворно 
място цялото с площ 300 
кв.м. ( триста квадратни 
метра), съставляващо 
поземлен имот с пл. 
№2714 (две хиляди 
седемстотин и 
четиринадесет) в кв. 47 
(четиридесет и седем), 
попадащ в УПИ ХІ - 
търговия (единадесет 
римско - търговия) в кв. 
47 (четиридесет и седем) 
по плана на гр. Първомай.

 1290,00 лв. 
(хиляда двеста и 
деветдесет лева и 
00 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Влючен в УПИ ХХІV - 
търговия в кв.47 за който е 
съставен нов АЧОС 
№1347/09.01.2015 год. 

182
182/16-02-

2009
182

 Област Пловдивска, 
община Първомай, село 
Буково, кв. 27, ПИ с пл.№ 
590 по плана на с. Буково 
одобрен със Заповед 
№695/1955 год.. 

Терен с площ от 130 кв.м. 
(сто и тридесет квадратни 
метра), съставляващ ПИ с 
пл. №590 (петстаотин и 
деветдесет), попадащ в 
УПИ ІІ - 241, 242 (две 
римско - двеста 
четиридесет и едно двеста 
четиридесет и две) от 
кв.27 (двадесет и седем) 
по плана на с. Буково, 
предназначен за жилищно 
строителство. 

 296,40 лв. 
(Двеста 
деветдесет и 
шест лева и 40 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №74, 
том VІ, дв.вх. 
№1761/22.07.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-1011 от 19.12.2009 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: Тонка 
Т. Димитрова, Делян Д. 
Христозов и Деля Ат. 
Делчева 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№74, том VІ, дв.вх. 
№1761/22.07.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-1011 от 19.12.2009 
год. на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
Тонка Т. Димитрова, 
Делян Д. Христозов и 
Деля Ат. Делчева  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
1011/2009-
12-19

183
183/16-02-

2009
183

 Област Пловдивска, 
общ. Първомай, гр. 
Първомай, кв.86"а", УПИ 
ІІ - търговия и 
административни услуги 
по плана на гр. 
Първомай, одобрен със 
заповеди №РД-15-
666/1994 год. и РД-15-
87/27.01.2009 г. ул. 
"Братя Миладинови -юг" 
№56 

 Незастроeн урегулиран 
поземлен имот с площ от 
820 кв. м. (осемстотин и 
двадесет квадратни 
метра), предназначен за 
обществено обслужващи 
дейности, съставляващ 
УПИ ІІ - търговия и 
административни услуги 
(две римско - търговия и 
административни услуги) 
в кв.86 "а" (осемдесет и 
шест буква "а") по плана 
на град Първомай. 

 10 733,80 лв. 
(Десет хиляди 
седемстотин 
тридесет и три 
лева и 80 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

Договор за замяна вп. №104 
на 19.12.2009 г., том 10 
дв.вх. №3076 с имот на 
"БУЛИЪН" ЕАД гр. София 
и отписан със Заповед №РД-
15-1038 от 29.12.2009 г. на 
кмета на общ. Първомай. 

Договор за замяна вп. 
№104 на 19.12.2009 г., 
том 10 дв.вх. №3076 с 
имот на "БУЛИЪН" ЕАД 
гр. София и отписан със 
Заповед №РД-15-1038 от 
29.12.2009 г. на кмета на 
общ. Първомай.  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
1038/2009-
12-29

184
184/27-04-

2009
184

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с. Крушево 
с ЕКАТТЕ 40155 
местност 
“Ямата/ялзмата”, имот с 
№004108 по картата на 
възстановената 
собственост за 

Поземлен имот с площ от 
89,994 дка. (осемдесет и 
девет декара деветстотин 
деветдесет и четири кв.м.) 
с начин на трайно 
ползване: Изоставена 
нива. Категория на земята 
при неполивни условия: 
Шеста (78,114) Трета 

6560,60,00
лв.(шест хиляди 
петстотин и 
шестдесет лева и 
60 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 



землището на с.Крушево (11.880) съставляващ 
парцел 108 (сто и осем) от 
масив 4 (четири) в 
местността 
"Ямата/ялзмата” по 
картата на възстановената 
собственост за землището 
на с.Крушево. 

общинската 
собственост. 

185
185/27-04-

2009
185

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с. Крушево 
с ЕКАТТЕ 40155 
местност 
“Ямата/ялзмата”, имот с 
№004109 по картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на с.Крушево

Поземлен имот с площ от 
48,895 дка. (четиридесет и 
осем декара осемстотин 
деветдесет и пет кв.м.) с 
начин на трайно ползване: 
Нива. Категория на земята 
при неполивни условия: 
Шеста (34,352) Четвърта 
(8.438) Трета (6.105) 
съставляващ парцел 109 
(сто и девет) от масив 4 
(четири) в местността 
"Ямата/ялзмата” по 
картата на възстановената 
собственост за землището 
на с.Крушево. 

 3168,40 лв. (три 
хиляди сто 
шестдесет и осем 
и 40 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №13, 
том 10, дв.вх. №2806 на 
03.12.2013 г. и отписан със 
Заповед №РД -15-709 от 
20.12.2013 г. на кмета на 
община Първомай. Купувач: 
Йордан Костадинов 
Димитров 

Заповед за 
отписване:
РД-15-
709/2013-
12-20

186
186/28-04-

2009
186

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с. Градина 
с ЕКАТТЕ 17484, 
местност “Летището” 
имот с №016164 по 
картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на с. Градина 

 Поземлен имот с площ от 
47,533 дка. (четиридесет и 
седем декара петстотин 
тридесет и три квадратни 
метра) с начин на трайно 
ползване: Изоставена 
нива. Категория на земята 
при неполивни условия: 
Пета, съставляващ парцел 
164 (сто шестдесет и 
четири) от масив 16 
(шестнадесет) в 
местността "Летището” по 
картата на възстановената 
собственост за землището 
на с. Градина. Имотът е 
образуван от имот 
№016158 (нула, едно, 
шест, едно, пет, осем) 

 6288,60 лв. 
(шест хиляди 
двеста осемдесет 
и осем лева и 60 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

187
187/28-04-

2009
187

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с. Градина 
с ЕКАТТЕ 17484, 
местност “Летището” 
имот с №016166 по 
картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на с. Градина 

Поземлен имот с площ от 
172,433 дка. (сто 
седемдесет и два декара 
четиристотин тридесет и 
три квадратни метра) с 
начин на трайно ползване: 
Изоставена нива. 
Категория на земята при 
неполивни условия: Пета, 
съставляващ парцел 166 

 19433,20 лв. 
(Деветнадесет 
хиляди 
четиристотин 
тридесет и три 
лева и 20 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 



(сто шестдесет и шест) от 
масив 16 (шестнадесет) в 
местността "Летището” по 
картата на възстановената 
собственост за землището 
на с. Градина. Имотът е 
образуван от имот 
№016159 (нула, едно, 
шест, едно, пет, девет) 

собственост. 

188
188/19-05-

2009
188

 Област Пловдивска, 
община Първомай, село 
Брягово кв. 31, УПИ 
ХХХІІІ -ТП по плана на 
с.Брягово, одобрен със 
заповеди №РД-15-
62/1988 год. и №РД-15- 
225/17.03.2009 год. 

 Урегулиран поземлен 
имот с площ от 105 кв.м. 
(сто и пет квадратни 
метра), предназначен за 
трафопост, съставляващ 
УПИ ХХХІІІ - ТП 
(тридесет и три - ТП) в кв. 
31 (тридесет и едно) по 
плана на с. Брягово. 

 252,00 лв. 
(Двеста петдесет 
и два лева и 00 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Отстъпено право на строеж 
за трафопост на "ЕВН- 
България" АД - Договор вп. 
№53 на 17.07.2009 год., том 
6, дв.вх. №1730 

189
189/08-06-

2009
189

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на гр. 
Първомай с ЕКАТТЕ 
59080 местност “Герена”, 
имот с №900291 по 
картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на гр. 
Първомай 

Поземлен имот с площ от 
3,340 дка. (три декара 
триста и четиридесет 
кв.м.) с начин на трайно 
ползване: НИВА. 
Категория на земята при 
неполивни условия: Пета, 
съставляващ имот с 
№900291 (девет, нула, 
нула, две, девет, едно) в 
местността "Герена” по 
картата на възстановената 
собственост за землището 
гр. Първомай. Имотът е 
образуван от имот 
№900468 

 360,10 лв. 
(Триста и 
шестдесет лева и 
10 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

190
190/08-06-

2009
190

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на гр. 
Първомай с ЕКАТТЕ 
59080, местност "Долен 
комсал подсело”, имот с 
№225024 по картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на гр. 
Първомай 

Поземлен имот с площ от 
5.179 дка. (пет декара сто 
седемдесет и девет кв.м.) 
с начин на трайно 
ползване: НИВА. 
Категория на земята при 
неполивни условия: Пета, 
съставляващ парцел 24 
(двадесет и четири) от 
масив 225 (двеста 
двадесет и пет) в 
местността "Долен комсал 
подсело” по картата на 
възстановената 
собственост за землището 
на гр. Първомай. 

 634,40 лв. 
(шестотин 
тридесет и 
четири лева и 40 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 



191
191/15-06-

2009
191

 Област Пловдив община 
Първомай, село 
Православен, кв.11 и 
кв.12, ПИ с пл. №260 по 
плана на с. Православен, 
одобрен със заповед 
№171/1986 год. 

 3/4 (три четвърти) 
идеални части от 
застроено дворно място 
цялото с площ от 3000 
кв.м. (три хиляди 
квадратни метра), 
съставляващо ПИ с пл. 
№260 (двеста и 
шестдесет) попадащ в кв. 
11 (единадесет) и в кв. 12 
(дванадесет) по плана на 
село Православен с 
неприложени улична и 
дворищна регулации, 
ведно с 3/4 (три четвърти) 
идеални части от 
жилищна сграда 2МЖ със 
ЗП - 80 кв.м. (осемдесет 
кв.м.), построена 1955 
год., 3/4 (три четвърти) 
идеални части от лятна 
кухня МЖ със ЗП - 20 
кв.м. (двадесет кв.м.), 
построена 1973 год., 3/4 
(три четвърти) идеални 
част от стопанска сграда - 
плевня ПС със ЗП - 55 
кв.м. (петдесет и пет 
кв.м.), построена 1956 год. 
и 3/4 (три четвърти) 
идеални части от 
стопанска сграда ПС със 
ЗП - 25 кв.м. (двадесет и 
пет кв.м.). 

8205,90 лв. (осем 
хиляди двеста и 
пет лева и 90 ст.)

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Общината 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

192
192/16-06-

2009
192

 Област Пловдивска, 
община Първомай, село 
Дълбок извор, кв. 40, 
УПИ ІІІ-346, обслужващи 
дейности по плана на 
село Дълбок извор, 
одобрен със заповед 
№374/1971 год. 

 Застроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
860 кв.м. (осемстотин и 
шестдесет квадратни 
метра), предназначен за 
обслужващи дейности, 
съставляващ УПИ ІІІ - 
346, обслуж- ващи 
дейности (три римско - 
триста четиридесет и 
шест, обслужващи 
дейности) в квартал 40 
(четиридесет) по плана на 
с. Дълбок извор. - Бивше 
училище 1ПМС със ЗП -
326 кв.м. (триста двадесет 
и шест квадратни метра), 
построена 1929 година. 

 14 987,00 лв. 
(четиринадесет 
хиляди 
деветстотин 
осемдесет и 
седем лева) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

Съставен нов АЧОС №1991 
от 26.06.2020 г. 

193
193/23-06-

2009
193

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 

Поземлен имот с площ от 
1 909 кв.м. (хиляда 
деветстотин и девет 

 89,30 лв. 
(осемдесет и 
девет лева и 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №87, 
том 8, дв.вх. 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№87, том 8, дв.вх. 

Заповед за 
отписване:
РД-15-



Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 39, имот с №239 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 
от18.03.2004 год. на 
Областен управител на 
област Пловдив 

квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
лозови насаждения, 
съставляващ имот №239 
(двеста тридесет и девет) 
от масив 39 (тридисет и 
девет) по кадастралната 
картата на местността 
“Пантелей, Липака” в 
землището на 
гр.Първомай, кв. Дебър. 

тридесет ст.) Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

№2481/29.10.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-955 от 30.11.2009 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София 

№2481/29.10.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-955 от 30.11.2009 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"ДОЯН АГРО" ЕООД гр. 
София  

955/2009-
11-30

194
194/23-06-

2009
194

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 39, имот с №240 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

 Поземлен имот с площ от 
747 кв.м. (седемстотин 
четири- десет и седем 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
лозови насаждения, 
съставляващ имот №240 
(двеста и четиридесет) от 
масив 39 (тридисет и 
девет) по кадастралната 
картата на местността 
“Пантелей, Липака” в 
землището на 
гр.Първомай, кв. Дебър. 

 35,00 лв. 
(тридесет и пет 
лева и 00 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №87, 
том 8, дв.вх. 
№2481/29.10.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-955 от 30.11.2009 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№87, том 8, дв.вх. 
№2481/29.10.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-955 от 30.11.2009 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"ДОЯН АГРО" ЕООД гр. 
София  

Заповед за 
отписване:
РД-15-955 
/2009-11-30

195
195/23-06-

2009
195

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака", 
масив 39, имот с №241 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

Поземлен имот с площ от 
2 440 кв.м., (две хиляди 
четири- стотин и 
четиридесет квадратни 
метра) с начин на трайно 
ползване: лозови 
насаждения, съставляващ 
имот №241 (двеста 
четиридесет и едно) от 
масив 39 (тридисет и 
девет) по кадастралната 
картата на местността 
“Пантелей, Липака” в 
землището на 
гр.Първомай, кв. Дебър. 

114,20 лв. (Сто и 
четиринадесет 
лева и 20 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №87, 
том 8, дв.вх. 
№2481/29.10.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-955 от 30.11.2009 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№87, том 8, дв.вх. 
№2481/29.10.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-955 от 30.11.2009 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"ДОЯН АГРО" ЕООД гр. 
София  

Заповед за 
отписване:
РД-15-955 
/2009-11-30

196
196/23-06-

2009
196

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на село 
Крушево с ЕКАТТЕ 
40155, местност "Кавак 
тарла ", имот с №006057 
по картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на с.Крушево

Поземлен имот с площ от 
2,553 дка. (два декара 
петстотин петдесет и три 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
Водостопанско 
съоръжение, съставляващ 
парцел 57 (петдесет и 
седем) от масив 6 (шест) в 
местността "Кавак тарла " 
по картата на 
възстановената 
собственост за землището 

 827,80 лв. 
(Осемстотин 
двадесет и седем 
лева и 80 ст.) в 
т.ч.: за земя - 
114,90 лв. (Сто и 
четиринадесет 
лева и 90 ст.) за 
сграда - 712,90 
лв. (Седемстотин 
и дванадесет лева 
и 90 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №87, 
том 8, дв.вх. 
№2481/29.10.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-955 от 30.11.2009 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№87, том 8, дв.вх. 
№2481/29.10.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-955 от 30.11.2009 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"ДОЯН АГРО" ЕООД гр. 
София  

Заповед за 
отписване:
РД-15-955 
/2009-11-30



на село Крушево. -Бивша 
помпена станция за 
напояване 1ПМС със ЗП - 
80 кв.м. (осемдесдет 
квадратни метра), 
построена 1960 год.. 

197
197/03-07-

2009
197

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 39, имот с №242 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

Поземлен имот с площ от 
3 585 кв.м. (три хиляди 
петстотин осемдесет и пет 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
лозови насаждения, 
съставляващ имот №242 
(двеста четиридесет и две) 
от масив 39 (тридисет и 
девет) по кадастралната 
картата местността 
“Пантелей, Липака” в 
землището на гр. 
Първомай, кв. Дебър. 

 188,80 лв. (Сто 
осемдесет и осем 
лева и 80 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №87, 
том 8, дв.вх. 
№2481/29.10.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-955 от 30.11.2009 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№87, том 8, дв.вх. 
№2481/29.10.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-955 от 30.11.2009 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"ДОЯН АГРО" ЕООД гр. 
София  

Заповед за 
отписване:
РД-15-955 
/2009-11-30

198
198/03-07-

2009
198

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 39, имот с №243 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

Поземлен имот с площ от 
1 708 кв.м. (хиляда 
седемстотин и осем 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
лозови насаждения, 
съставляващ имот №243 
(двеста четиридесет и три) 
от масив 39 (тридисет и 
девет) по кадастралната 
картата на местността 
“Пантелей, Липака” в 
землището на гр. 
Първомай, кв. Дебър. 

 79,90 лв. 
(Седемдесет и 
девет лева и 90 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №87, 
том 8, дв.вх. 
№2481/29.10.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-955 от 30.11.2009 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№87, том 8, дв.вх. 
№2481/29.10.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-955 от 30.11.2009 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"ДОЯН АГРО" ЕООД гр. 
София  

Заповед за 
отписване:
РД-15-955 
/2009-11-30

199
199/06-07-

2009
199

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 39, имот с №244 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

Поземлен имот с площ от 
1 827 кв.м. (хиляда 
осемстотин двадесет и 
седем квадратни метра) с 
начин на трайно ползване: 
лозови насаждения, 
съставляващ имот №244 
(двеста четиридесет и 
четири) от масив 39 
(тридисет и девет) по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака” в землището на 
гр. Първомай, кв. Дебър. 

 85,50 лв. 
(осемдесет и пет 
лева и 50 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №87, 
том 8, дв.вх. 
№2481/29.10.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-955 от 30.11.2009 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№87, том 8, дв.вх. 
№2481/29.10.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-955 от 30.11.2009 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"ДОЯН АГРО" ЕООД гр. 
София  

Заповед за 
отписване:
РД-15-955 
/2009-11-30

200
200/06-07-

2009
200

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 

Поземлен имот с площ от 
1 642 кв.м. (хиляда 
шестотин четиридесет и 
два квадратни метра) с 

 76,80 лв. 
(Седемдесет и 
шест лева и 80 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №87, 
том 8, дв.вх. 
№2481/29.10.2009 г. и 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№87, том 8, дв.вх. 
№2481/29.10.2009 г. и 

Заповед за 
отписване:
РД-15-
955/2009-



ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 39, имот с №245 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

начин на трайно ползване: 
лозови насаждения, 
съставляващ имот 
№245(двеста четиридесет 
и пет) от масив 39 
(тридисет и девет) по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака” в землището на 
гр. Първомай, кв. Дебър. 

дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

отписан със Заповед №РД -
15-955 от 30.11.2009 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София 

отписан със Заповед №РД 
-15-955 от 30.11.2009 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"ДОЯН АГРО" ЕООД гр. 
София  

11-30

201
201/06-07-

2009
201

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 39, имот с №246 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

Поземлен имот с площ от 
3 558 кв.м. (три хиляди 
петстотин петдесет и осем 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
лозови насаждения, 
съставляващ имот №246 
(двеста четиридесет и 
шест) от масив 39 
(тридисет и девет) по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака” в землището на 
гр. Първомай, кв. Дебър. 

 166,50 лв. (сто 
шестдесет и шест 
лева и 50 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №87, 
том 8, дв.вх. 
№2481/29.10.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-955 от 30.11.2009 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№87, том 8, дв.вх. 
№2481/29.10.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-955 от 30.11.2009 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"ДОЯН АГРО" ЕООД гр. 
София  

Заповед за 
отписване:
РД-15-955 
/2009-11-30

202
202/07-07-

2009
202

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 39, имот с №247 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

 Поземлен имот с площ от 
6 441 кв.м. (шест хиляди 
четиристотин четиридесет 
и един квадратни метра) с 
начин на трайно ползване: 
лозови насаждения, 
съставляващ имот №247 
(двеста четиридесет и 
седем) от масив 39 
(тридисет и девет) по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака” в землището на 
гр. Първомай, кв. Дебър. 

 301,40 лв. 
(Триста и един 
лева и 40 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №87, 
том 8, дв.вх. 
№2481/29.10.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-955 от 30.11.2009 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№87, том 8, дв.вх. 
№2481/29.10.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-955 от 30.11.2009 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"ДОЯН АГРО" ЕООД гр. 
София  

Заповед за 
отписване:
РД-15-955 
/2009-11-30
РД-15-955 
/2009-11-30

203
203/15-07-

2009
203

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 39, имот с №248 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

Поземлен имот с площ от 
1 236 кв.м. (хиляда двеста 
тридесет и шест 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
лозови насаждения, 
съставляващ имот №248 
(двеста четири- десет и 
осем) от масив 39 
(тридисет и девет) по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака” в землището на 
гр. Първомай, кв. Дебър. 

 57,80 лв. 
(Петдесет и 
седем лева и 80 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 



204
204/15-07-

2009
204

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 39, имот с №249 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

Поземлен имот с площ от 
1 235 кв.м. (хиляда двеста 
тридесет и пет квадратни 
метра) с начин на трайно 
ползване: лозови 
насаждения, съставляващ 
имот №249 (двеста 
четири- десет и девет) от 
масив 39 (тридисет и 
девет) по кадастралната 
картата на местността 
“Пантелей, Липака” в 
землището на гр. 
Първомай, кв. Дебър. 

 57,80 лв. 
(Петдесет и 
седем лева и 80 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №87, 
том 8, дв.вх. 
№2481/29.10.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-955 от 30.11.2009 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№87, том 8, дв.вх. 
№2481/29.10.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-955 от 30.11.2009 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"ДОЯН АГРО" ЕООД гр. 
София  

Заповед за 
отписване:
РД-15-955 
/2009-11-30

205
205/15-07-

2009
205

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 39, имот с №250 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

Поземлен имот с площ от 
2 415 кв.м. (две хиляди 
четиристотин и 
петнадесет квадратни 
метра) с начин на трайно 
ползване: лозови 
насаждения, съставляващ 
имот №250 (двеста и 
петдесет) от масив 39 
(тридисет и девет) по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака” в землището на 
гр. Първомай, кв. Дебър. 

 113,00 (Сто и 
тринадесет лева 
и 00 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №87, 
том 8, дв.вх. 
№2481/29.10.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-955 от 30.11.2009 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№87, том 8, дв.вх. 
№2481/29.10.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-955 от 30.11.2009 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"ДОЯН АГРО" ЕООД гр. 
София  

Заповед за 
отписване:
РД-15-955 
/2009-11-30

206
206/16-07-

2009
206

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 39, имот с №251 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

Поземлен имот с площ от 
1 240 кв.м. (хиляда двеста 
и четири- десет квадратни 
метра) с начин на трайно 
ползване: лозови 
насаждения, съставляващ 
имот №251 (двеста и 
петдесет и едно) от масив 
39 (тридисет и девет) по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака” в землището на 
град Първомай, кв. Дебър.

 58,00 лв. 
(Петдесет и осем 
лева и 00 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №87, 
том 8, дв.вх. 
№2481/29.10.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-955 от 30.11.2009 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№87, том 8, дв.вх. 
№2481/29.10.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-955 от 30.11.2009 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"ДОЯН АГРО" ЕООД гр. 
София  

Заповед за 
отписване:
РД-15-955 
/2009-11-30

207
207/16-07-

2009
207

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 39, имот с №252 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

Поземлен имот с площ от 
641 кв.м. (шестотин 
четиридесет и един 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
лозови насаждения, 
съставляващ имот №252 
(двеста и петдесет и две) 
от масив 39 (тридисет и 
девет) по кадастралната 
картата на местността 
“Пантелей, Липака” в 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №87, 
том 8, дв.вх. 
№2481/29.10.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-955 от 30.11.2009 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№87, том 8, дв.вх. 
№2481/29.10.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-955 от 30.11.2009 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"ДОЯН АГРО" ЕООД гр. 
София  

Заповед за 
отписване:
РД-15-955 
/2009-11-30



землището на гр. 
Първомай, кв. Дебър. 

208
208/16-07-

2009
208

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 39, имот с №253 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

Поземлен имот с площ от 
4 401 кв.м. (четири хиляди 
четири- стотин и един 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
лозови насаждения, 
съставляващ имот №253 
(двеста и петдесет и три) 
от масив 39 (тридисет и 
девет) по кадастралната 
по кадастралната картата 
на местността “Пантелей, 
Липака” в землището на 
гр. Първомай, кв. Дебър. 

 206,00 лв. 
(Двеста и шест 
лева и 00 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №87, 
том 8, дв.вх. 
№2481/29.10.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-955 от 30.11.2009 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№87, том 8, дв.вх. 
№2481/29.10.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-955 от 30.11.2009 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"ДОЯН АГРО" ЕООД гр. 
София  

Заповед за 
отписване:
РД-15-955 
/2009-11-30

209
209/22-07-

2009
209

 Област Пловдивска, 
община Първомай, село 
Искра, кв. 54, УПИ ІІ - 
Производствени и 
обслужващи дейности по 
плана на с. Искра 
одобрен със заповед 
№308/1971 год. и запо- 
вед №РД-396 от 
12.05.2009 год. 

 Незастроен поземлен 
имот с площ от 4 050 кв.м. 
(четири хиляди и петдесет 
квадратни метра), 
съставляващ УПИ ІІ - 
Производствени и 
обслужващи дейности 
(две римско 
производствени и 
обслужващи дейности ) в 
кв. 54 (петдесет и четири) 
по плана на с. Искра. 

 15 673,50 лв. 
(Петнадесет 
хиляди шестотин 
седемдесет и три 
лева и 50 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственос 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №148, 
том 1, дв.вх. 
№265/04.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-246 от 13.04.2010 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: "Стил солар" ООД 
с. Искра. 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№148, том 1, дв.вх. 
№265/04.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-246 от 13.04.2010 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"Стил солар" ООД с. 
Искра.  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
246/2010-
04-13

210
210/22-07-

2009
210

 Област Пловдивска, 
община Първомай, с. 
Брягово, кв. 52, УПИ Х – 
за младежки дом по 
плана на с. Брягово, 
одобрен със заповед 
№РД - 15- 62/07.04.1988 
год. 

 Урегулиран поземлен 
имот с площ 1 220 кв.м. 
(хиляда двеста и двадесет 
кв.м.), съставляващ УПИ 
Х - за младежки дом 
(десет римско - за 
младежки дом) в кв.52 
(петдесет и две) по плана 
на с. Брягово. Павилион - 
метална конструкция със 
ЗП - 140 кв.м. (сто и 
четиридесет квадратни 
метра), построен 1985 
год.. 

 4 289,50 лв. в 
т.ч. за земя - 2 
225,30 лв. за 
сграда - 2 064,20 
лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственос 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №44, 
том 10, дв.вх. 
№3006/16.12.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-10 от 07.01.2010 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: "Стоянчо Гочев 
Бойлов. 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№44, том 10, дв.вх. 
№3006/16.12.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-10 от 07.01.2010 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
Стоянчо Гочев Бойлов.  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
10/2010-01-
07

211
211/11-08-

2009
211

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с. Градина 
с ЕКАТТЕ 17484, 
местност “Летището” 
имот с №016169 по 
картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на с. Градина 

Поземлен имот с площ от 
42,491 дка. (четиридесет и 
два декара четиристотин 
деветдесет и един 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
Изоставена нива. 
Категория на земята при 
неполивни условия: Пета, 
съставляващ парцел 169 

 4580,50 лв. 
(Четири хиляди 
петстотин и 
осемдесет лева и 
50 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №74, 
том 10, дв.вх. 
№1004/18.07.2014 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-4 от 03.01.2011 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: 
"ЕВРОЕКОПРОДУКТ" 
ООД гр. София. 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№74, том 10, дв.вх. 
№1004/18.07.2014 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-4 от 03.01.2011 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"ЕВРОЕКОПРОДУКТ" 
ООД гр. София.  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
4/2011-01-
03



(сто шестдесет и девет) от 
масив 16(шестнадесет) в 
местността "Летището” по 
картата на възстановената 
собственост за землището 
на с. Градина. Имотът е 
образуван от имот 
№016131 (нула, едно, 
шест, едно, три, едно) 

собственост. 

212
212/12-08-

2009
212

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 39, имот с №214 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

Поземлен имот с площ от 
2 983 кв.м. (две хиляди 
деветстотин осемдесет и 
три квадратни метра) с 
начин на трайно ползване: 
лозови насаждения, 
съставляващ имот №214 
(двеста и четирина- десет) 
от масив 39 (тридисет и 
девет) по кадастралната 
картата на местността 
“Пантелей, Липака” в 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър. 

 139, 60 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №87, 
том 8, дв.вх. 
№2481/29.10.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-955 от 30.11.2009 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№87, том 8, дв.вх. 
№2481/29.10.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-955 от 30.11.2009 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"ДОЯН АГРО" ЕООД гр. 
София  

Заповед за 
отписване:
РД-15-955 
/2009-11-30

213
213/12-08-

2009
213

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 39, имот с №217 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

Поземлен имот с площ от 
1432 кв.м. (хиляда 
четиристотин тридесет и 
две квадратни метра) с 
начин на трайно ползване: 
лозови насаждения, 
съставляващ имот №217 
(двеста и седемна- десет) 
от масив 39 (тридисет и 
девет) по кадастралната 
картата на местността 
“Пантелей, Липака” в 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър. 

 67,00 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №87, 
том 8, дв.вх. 
№2481/29.10.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-955 от 30.11.2009 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№87, том 8, дв.вх. 
№2481/29.10.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-955 от 30.11.2009 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"ДОЯН АГРО" ЕООД гр. 
София  

Заповед за 
отписване:
РД-15-955 
/2009-11-30

214
214/12-08-

2009
214

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 39, имот с №218 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

 Поземлен имот с площ от 
2 078 кв.м. (две хиляди 
седемдесет и осем 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
лозови насаждения, 
съставляващ имот №218 
(двеста и осемна- десет) 
от масив 39 (тридисет и 
девет) по кадастралната 
картата на местността 
“Пантелей, Липака” в 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър. 

 97,30 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №87, 
том 8, дв.вх. 
№2481/29.10.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-955 от 30.11.2009 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№87, том 8, дв.вх. 
№2481/29.10.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-955 от 30.11.2009 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"ДОЯН АГРО" ЕООД гр. 
София  

Заповед за 
отписване:
РД-15-955 
/2009-11-30

215 215/07-08- 215  Област Пловдивска, Поземлен имот с площ от  178,00 лв.  Имотът се  Договор за покупко - Договор за покупко - Заповед за 



2009 община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 39, имот с №223 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

3 803кв.м. (три хиляди 
осемстотин и три 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
лозови насаждения, 
съставляващ имот №223 
(двеста двадесет и три) от 
масив 39 (тридисет и 
девет) по кадастралната 
картата на местността 
“Пантелей, Липака” в 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър. 

управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

продажба вписан под №87, 
том 8, дв.вх. 
№2481/29.10.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-955 от 30.11.2009 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София 

продажба вписан под 
№87, том 8, дв.вх. 
№2481/29.10.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-955 от 30.11.2009 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"ДОЯН АГРО" ЕООД гр. 
София  

отписване:
РД-15-955 
/2009-11-30

216
216/12-08-

2009
216

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 39, имот с №237 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

Поземлен имот с площ от 
6 890 кв.м. (шест хиляди 
осемстотин и деветдесет 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
лозови насаждения, 
съставляващ имот №237 
(двеста и тридесет и седем 
) от масив 39 (тридисет и 
девет) по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака” в 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър. 

 322,50 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №87, 
том 8, дв.вх. 
№2481/29.10.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-955 от 30.11.2009 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№87, том 8, дв.вх. 
№2481/29.10.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-955 от 30.11.2009 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"ДОЯН АГРО" ЕООД гр. 
София  

Заповед за 
отписване:
РД-15-955 
/2009-11-30

217
217/25-08-

2009
217

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 39, имот с №224 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

Поземлен имот с площ от 
2 163 кв.м. (две хиляди 
сто шест- десет и три 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
лозови насаждения, 
съставляващ имот №224 
(двеста двадесет и четери) 
от масив 39 (тридисет и 
девет) по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака” в 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър. 

 101,20 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №12, 
том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-260 от 15.04.2010 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-260 от 15.04.2010 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"ДОЯН АГРО" ЕООД гр. 
София  

Заповед за 
отписване:
№РД -15-
26/2010-04-
15

218
218/25-08-

2009
218

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 39, имот с №225 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

Поземлен имот с площ от 
931 кв.м. (деветстотин 
тридесет и един квадратни 
метра) с начин на трайно 
ползване: лозови 
насаждения, съставляващ 
имот №225 (двеста 
двадесет и пет) от масив 
39 (тридисет и девет) по 
кадастралната карта на 
местността “Пантелей, 
Липака” в землището на 

 43, 60 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №12, 
том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-260 от 15.04.2010 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-260 от 15.04.2010 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"ДОЯН АГРО" ЕООД гр. 
София  

Заповед за 
отписване:
№РД -15-
26/2010-04-
15



гр. Първомай, кв. Дебър. 

219
219/25-08-

2009
219

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 39, имот с №232 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

Поземлен имот с площ от 
2 701 кв.м. (две хиляди 
седемстотин и един 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
лозови насаждения, 
съставляващ имот №232 
(двеста тридесет и две) от 
масив 39 (тридисет и 
девет) по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака” в 
землището на гр. 
Първомай, кв. Дебър. 

 126,40 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №12, 
том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-260 от 15.04.2010 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-260 от 15.04.2010 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"ДОЯН АГРО" ЕООД гр. 
София  

Заповед за 
отписване:
№РД -15-
26/2010-04-
15

220
220/27-08-

2009
220

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 39, имот с №233 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

Поземлен имот с площ от 
2 320 кв.м. (две хиляди 
триста и двадесет 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
лозови насаждения, 
съставляващ имот №233 
(двеста тридесет и три) от 
масив 39 (тридисет и 
девет) по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака” в 
землището на гр. 
Първомай, кв. Дебър. 

 108,60 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №12, 
том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-260 от 15.04.2010 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-260 от 15.04.2010 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"ДОЯН АГРО" ЕООД гр. 
София  

Заповед за 
отписване:
№РД -15-
26/2010-04-
15

221
221/27-08-

2009
221

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 39, имот с №234 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

Поземлен имот с площ от 
743 кв.м. (седемстотин 
четиридесет и три 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
лозови насаждения, 
съставляващ имот №234 
(двеста тридесет и четири) 
от масив 39 (тридисет и 
девет) по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака” в 
землището на гр. 
Първомай, кв. Дебър. 

 34,80 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №12, 
том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-260 от 15.04.2010 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-260 от 15.04.2010 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"ДОЯН АГРО" ЕООД гр. 
София  

Заповед за 
отписване:
№РД -15-
26/2010-04-
15

222
222/27-08-

2009
222

 Област Пловдивска, 
община Първомай, с. 
Брягово, кв. 18, ПИ пл. 
№653 по плана на с. 
Брягово, одобрен със 
заповед №РД - 15- 
62/07.04.1988 год. и 
заповед №РД-15-
601/15.07.2009г. 

 Дворно място с площ 
85,00 кв.м. (осемдесет и 
пет кв.м.), съставляващо 
поземлен имот с пл. №653 
(шестотин петдесет и три) 
влючен в УПИ І - 282, 653
(едно римско - двеста 
осемдесет и две, шестотин 
петдесет и три) в кв.18 

 193, 80 лв. (сто 
деветдесет и три 
лева и 80 ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №102, 
том 10, дв.вх. 
№3074/19.12.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-66 от 13.01.2009 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: Лата Делчева 
Лукарова, Мара Д. 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№102, том 10, дв.вх. 
№3074/19.12.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-66 от 13.01.2009 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: Лата 
Делчева Лукарова, Мара 

Заповед за 
отписване:
РД-15-
66/2010-01-
13



(осемнадесет) по плана на 
с. Брягово с приложена 
улична регулация и 
неприложена дворищна 
регулация. 

общинската 
собственост. 

Запрянова и Елена Д. 
Кукуманова 

Д. Запрянова и Елена Д. 
Кукуманова  

223
223/03-09-

2009
223

 Област Пловдивска, 
община Първомай, село 
Виница, кв.17, УПИ VІІ –
обслужваща дейност и 
търговия по плана на с. 
Виница одобрен със 
заповед №770/1963 год. и 
заповед №РД-15-
492/15.06.2009 г. 

 Урегулиран поземлен 
имот с площ от 640 
кв.м.(шестотин и 
четиридесет квадратни 
метра), съставляващ УПИ 
VІІ – обслужваща дейност 
и търговия (седем римско 
- обслужваща дейност и 
търговия) в кв. 17 
(седемнадесет) по плана 
на с.Виница. 

 1 536,00 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №160, 
том 9, дв.вх. 
№2897/08.12.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-12 от 07.01.2010 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: Димитър Георгиев 
Динков 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№160, том 9, дв.вх. 
№2897/08.12.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-12 от 07.01.2010 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
Димитър Георгиев 
Динков  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
12/2010-01-
07

224
224/03-09-

2009
224

 Област Пловдивска, 
община Първомай, село 
Виница, кв.17, УПИ VІ – 
обслужваща дейност и 
търговия по плана на с. 
Виница одобрен със 
заповед №770/1963 год. и 
заповед №РД-15-
492/15.06.2009 г. 

 Урегулиран поземлен 
имот с площ от 530 кв.м. 
(петстотин и тридесет 
квадратни метра), 
съставляващ УПИ VІ – 
обслуж- ваща дейност и 
търговия (шест римско - 
обслужваща дейност и 
търговия) в кв. 17 
(седемнадесет) по плана 
на с. Виница. 

 1 272,00 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №161, 
том 9, дв.вх. 
№2898/08.12.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-11 от 07.01.2010 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: Янка Запрянова 
Янкова

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№161, том 9, дв.вх. 
№2898/08.12.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-11 от 07.01.2010 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: Янка 
Запрянова Янкова  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
11/2010-01-
07

225
225/03-09-

2009
225

 Област Пловдивска, 
община Първомай, село 
Виница, кв.17, УПИ V – 
обслужваща дейност и 
търговия по плана на с. 
Виница одобрен със 
заповед №770/1963 год. и 
заповед №РД-15-
492/15.06.2009 г. 

 Незастроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
520 кв.м. (петстотин и 
двадесет квадратни 
метра), съставляващ УПИ 
V – обслужваща дейност и 
търговия (пет римско - 
обслужваща дейност и 
търговия) в кв. 17 
(седемнадесет) по плана 
на село Виница. 

 1 248,00 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №43, 
том 10, дв.вх. 
№3005/08.12.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-1036 от 29.12.2009 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"АНЕС-96" ООД с. Виница 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№43, том 10, дв.вх. 
№3005/08.12.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-1036 от 29.12.2009 
год. на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"АНЕС-96" ООД с. 
Виница  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
1036/2009-
12-29

226
226/03-09-

2009
226

 Област Пловдивска, 
община Първомай, село 
Виница, кв.17, УПИ ІV – 
обслужваща дейност и 
търговия по плана на с. 
Виница одобрен със 
заповед №770/1963 год. и 
заповед №РД-15-
492/15.06.2009 г. 

 Незастроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
530 кв.м. (петстотин и 
тридесет квадратни 
метра), съставляващ УПИ 
ІV – обслужваща дейност 
и търговия (четири 
римско - обслужваща 
дейност и търговия) в кв. 
17 (седемнадесет) по 
плана на село Виница. 

 1272, 00 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №42, 
том 10, дв.вх. 
№3004/16.12.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-1037 от 29.12.2009 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"АНЕС-96" ООД с. Виница 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№42, том 10, дв.вх. 
№3004/16.12.2009 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-1037 от 29.12.2009 
год. на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"АНЕС-96" ООД с. 
Виница  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
1037/2009-
12-29

227 227/09-10- 227  Област Пловдивска, Поземлен имот с площ от  20,80 лв.  Имотът се  Договор за покупко - Договор за покупко - Заповед за 



2009 община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 39, имот с №219 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

445 кв.м. (четиристотин 
четири- десет и пет 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
лозови насаждения, 
съставляващ имот №219 
(двеста и девет- надесет) 
от масив 39 (тридисет и 
девет) по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака” в 
землището на гр. 
Първомай, кв. Дебър. 

управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

продажба вписан под №12, 
том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-260 от 15.04.2010 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София 

продажба вписан под 
№12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-260 от 15.04.2010 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"ДОЯН АГРО" ЕООД гр. 
София  

отписване:
РД15-
260/2010-
04-15

228
228/09-10-

2009
228

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 39, имот с №220 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

 Поземлен имот с площ от 
2 119 кв.м. (две хиляди 
сто и деветнадесет 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
лозови насаждения, 
съставляващ имот №220 
(двеста и двадесет) от 
масив 39 (тридисет и 
девет) по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака” в 
землището на гр. 
Първомай, кв. Дебър. 

 99,20 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №12, 
том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-260 от 15.04.2010 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-260 от 15.04.2010 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"ДОЯН АГРО" ЕООД гр. 
София  

Заповед за 
отписване:
№РД-15-
260/2010-
04-15

229
229/09-10-

2009
229

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 39, имот с №221 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

Поземлен имот с площ от 
620 кв.м. (шестотин 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
лозови насаждения, 
съставляващ имот №221 
(двеста и двадесет и едно) 
от масив 39 (тридисет и 
девет) по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака” в 
землището на гр. 
Първомай, кв. Дебър. 

 29,00 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за покупко - 
продажба вписан под №12, 
том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-260 от 15.04.2010 год. на 
кмета на община Първомай. 
Купувач: "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-260 от 15.04.2010 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"ДОЯН АГРО" ЕООД гр. 
София  

Заповед за 
отписване:
№РД-15-
260/2010-
04-15

230
230/09-10-

2009
230

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 39, имот с №222 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

Поземлен имот с площ от 
1072 кв.м. (хиляда 
седемдесет и два 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
лозови насаждения, 
съставляващ имот №222 
(двеста и двадесет и две) 
от масив 39 (тридисет и 
девет) по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака” в 
землището на гр. 

 50,20 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

Продаден на "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София, Договор за 
покупко - продажба вписан 
под №12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-260 от 15.04.2010 год. на 
кмета на община Първомай.

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-260 от 15.04.2010 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"ДОЯН АГРО" ЕООД гр. 
София  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
260/2010-
04-15



Първомай, кв. Дебър. 

231
231/09-10-

2009
231

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 39, имот с №235 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

Поземлен имот с площ от 
556 кв.м. (петстотин 
петдесет и шест квадратни 
метра) с начин на трайно 
ползване: лозови 
насаждения, съставляващ 
имот №235 (двеста 
тридесет и пет) от масив 
39 (тридисет и девет) по 
кадастралната карта на 
местността “Пантелей, 
Липака” в землището на 
кв. Дебър, гр.Първомай. 

 26.00 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

Продаден на "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София, Договор за 
покупко - продажба вписан 
под №12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-260 от 15.04.2010 год. на 
кмета на община Първомай.

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-260 от 15.04.2010 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"ДОЯН АГРО" ЕООД гр. 
София  

232
232/15-10-

2009
232

 Област Пловдивска, 
община Първомай, село 
Виница, кв. 17, ПИ №222 
по плана на с. Виница 
одобрен със заповед 
№770/1963 год. и заповед 
№РД-15-492/15.06.2009 
год. 

 1808/4808 ид.ч. (хиляда 
осемстотин и осем от 
четири хиляди осемстотин 
и осем идеални части) от 
дворно място цялото 
застроено и незастроено с 
площ от 4 808 кв.м. 
(четири хиляди 
осемстотин и осем 
квадратни метра), 
съставляващо ПИ с пл. 
№222 (двеста двадесет и 
две), попадащ в УПИ І - 
озеленяване (едно римско 
- озеленяване) в кв. 17 
(седемнадесет) п о плана 
на село Виница с 
неприложена дворищна 
регулация. 

 4 773,10 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

233
233/28-10-

2009
233

 Област Пловдивска, 
община Първомай, село 
Драгойново, кв. 16, ПИ 
пл. №589 по плана на с. 
Драгойново, одобрен със 
заповед РД-15-61/1988 
год. 

 Дворно място с площ 340 
кв.м. (триста и 
четиридесет квадратни 
метра), съставляващо 
поземлен имот с пл. №589 
(петстотин осемдесет и 
девет) влючен в УПИ VІІ- 
233 (седем римско - 
двеста тридесет и три) в 
кв.16 (шестнадесет) по 
плана на с. Драгойново с 
приложена улична 
регулация и неприложена 
дворищна регулация. 

 709,90 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Продаден на Елена 
Стоянова Ашикова Договор 
за покупко - продажба 
вписан под №110, том 10, 
дв.вх. №3084/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-38 от 13.10.2010 год. на 
кмета на община Първомай.

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№110, том 10, дв.вх. 
№3084/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-38 от 13.10.2010 год. 
на кмета на община 
Първомай.  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
38/2010-10-
13

234
234/03-11-

2009
234

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 

Поземлен имот с площ от 
765 кв.м. (седемстотин 
шестдесет и пет квадратни 
метра) с начин на трайно 
ползване: лозови 

 35,80 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 

Продаден на "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София, Договор за 
покупко - продажба вписан 
под №12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД 

Заповед за 
отписване:
РД-15-
260/2010-
04-15



“Пантелей, Липака" 
масив 39, имот с №236 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

насаждения, съставляващ 
имот №236 (двеста 
тридесет и шест) от масив 
39 (тридисет и девет) по 
кадастралната карта на 
местността “Пантелей, 
Липака” в землището на 
кв. Дебър, гр.Първомай. 

и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

отписан със Заповед №РД -
15-260 от 15.04.2010 год. на 
кмета на община Първомай.

-15-260 от 15.04.2010 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"ДОЯН АГРО" ЕООД гр. 
София  

235
235/03-11-

2009
235

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 38, имот с №152 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

Поземлен имот с площ от 
4 994 кв.м. (четири хиляди 
деветстотин деветдесет и 
четири квадратни метра) 
начин на трайно ползване: 
лозови насаждения, 
съставляващ имот №152 
(сто петдесет и две) от 
масив 38 (тридисет и 
осем) по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака” в 
землището на квартал 
Дебър, гр. Първомай. 

 233,70 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

Продаден на "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София, Договор за 
покупко - продажба вписан 
под №12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-260 от 15.04.2010 год. на 
кмета на община Първомай.

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-260 от 15.04.2010 год. 
на кмета на община 
Първомай. Купувач: 
"ДОЯН АГРО" ЕООД гр. 
София  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
260/2010-
04-15

236
236/03-11-

2009
236

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 38, имот с №148 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

Поземлен имот с площ от 
1 078 кв.м. (хиляда 
седемдесет и осем 
квадратни метра) начин на 
трайно ползване: лозови 
насаждения, съставляващ 
имот №148 (сто 
четиридесет и осем) от 
масив 38 (тридисет и 
осем) по кадастралната 
карта на местността “Пан-
телей, Липака” в 
землището на кв. Дебър, 
гр. Първомай. 

 50,50 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

Продаден на "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София, Договор за 
покупко - продажба вписан 
под №12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-260 от 15.04.2010 год. на 
кмета на община Първомай.

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-260 от 15.04.2010 год. 
на кмета на община 
Първомай.  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
260/2010-
04-15

237
237/04-11-

2009
237

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 38, имот с №149 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

 Поземлен имот с площ от 
1 289 кв.м. (хиляда двеста 
осемдесет и девет 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
лозови насаждения, 
съставляващ имот №149 
(сто четиридесет и девет) 
от масив 38 (тридисет и 
осем) по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака” в 
землището на кв. Дебър, 
гр. Първомай. 

 60,30 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

Продаден на "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София, Договор за 
покупко - продажба вписан 
под №12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-260 от 15.04.2010 год. на 
кмета на община Първомай.

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-260 от 15.04.2010 год. 
на кмета на община 
Първомай.  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
260/2010-
04-15

238
238/04-11-

2009
238

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 

Поземлен имот с площ от 
1587 кв.м.(хиляда 

 74,30 лева 
 Имотът се 
управлява от кмета 

Продаден на "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София, Договор за 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 

Заповед за 
отписване:



землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 38, имот с №150 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

петстотин осемдесет и 
седем квадратни метра) с 
начин на трайно ползване: 
лозови насаждения, 
съставляващ имот №150 
(сто и петдесет) от масив 
38 (тридисет и осем) по 
кадастралната карта на 
местността “Пантелей, 
Липака” в землището на 
кв. Дебър, гр. Първомай. 

на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

покупко - продажба вписан 
под №12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-260 от 15.04.2010 год. на 
кмета на община Първомай.

№12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-260 от 15.04.2010 год. 
на кмета на община 
Първомай.  

РД-15-
260/2010-
04-15

239
239/04-11-

2009
239

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 38, имот с №151 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

Поземлен имот с площ от 
4 661 кв.м. (четири хиляди 
шестотин шестдесет и 
един квадратни метра) с 
начин на трайно ползване: 
лозови насаждения, 
съставляващ имот 
№151(сто петдесет и 
едно) от масив 38 
(тридисет и осем) по 
кадастралната карта на 
местността “Пантелей, 
Липака” в землището на 
квартал Дебър, гр. 
Първомай. 

 218,10 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

Продаден на "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София, Договор за 
покупко - продажба вписан 
под №12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-260 от 15.04.2010 год. на 
кмета на община Първомай.

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-260 от 15.04.2010 год. 
на кмета на община 
Първомай.  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
260/2010-
04-15

240
240/09-11-

2009
240

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 38, имот с №130 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

Поземлен имот с площ от 
4 130 кв.м. (четири хиляди 
сто и тридесет квадратни 
метра) с начин на трайно 
ползване: лозови 
насаждения, съставляващ 
имот №130 (сто и 
тридесет) от масив 38 
(тридисет и осем) по 
кадастралната карта на 
местността “Пантелей, 
Липака” в землището на 
кв. Дебър, гр. Първомай. 

 193,30 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

Продаден на "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София, Договор за 
покупко - продажба вписан 
под №12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-260 от 15.04.2010 год. на 
кмета на община Първомай.

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-260 от 15.04.2010 год. 
на кмета на община 
Първомай.  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
260/2010-
04-15

241
241/09-11-

2009
241

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 38, имот с №131 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

Поземлен имот с площ от 
1 573 кв.м. (хиляда 
петстотин седемдесет и 
три квадратни метра) с 
начин на трайно ползване: 
лозови насаждения, 
съставляващ имот №131 
(сто и тридесет и едно) от 
масив 38 (тридисет и 
осем) по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака” в 
землището на кв. Дебър, 
гр. Първомай. 

 73,60 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

Продаден на "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София, Договор за 
покупко - продажба вписан 
под №12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-260 от 15.04.2010 год. на 
кмета на община Първомай.

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-260 от 15.04.2010 год. 
на кмета на община 
Първомай.  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
260/2010-
04-15



242
242/09-11-

2009
242

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 38, имот с №140 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

Поземлен имот с площ от 
3094 кв.м. (три хиляди 
деветдесет и четири 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
лозови насаждения, 
съставляващ имот №140 
(сто и четиридесет) от 
масив 38 (тридисет и 
осем) по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака” в 
землището на квартал 
Дебър, гр. Първомай. 

 144,80 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

Продаден на "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София, Договор за 
покупко - продажба вписан 
под №12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-260 от 15.04.2010 год. на 
кмета на община Първомай.

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-260 от 15.04.2010 год. 
на кмета на община 
Първомай.  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
260/2010-
04-15

243
243/10-11-

2009
243

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 37, имот с №224 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

Поземлен имот с площ от 
1 059 кв.м. (хиляда 
петдесет и девет 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
лозови насаждения, 
съставляващ имот №224 
(двеста двадесет и четири) 
от масив №37 (тридисет и 
седем) по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака” в 
землището на кв. Дебър, 
гр. Първомай. 

 49,60 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

Продаден на "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София, Договор за 
покупко - продажба вписан 
под №12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-260 от 15.04.2010 год. на 
кмета на община Първомай.

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-260 от 15.04.2010 год. 
на кмета на община 
Първомай.  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
260/2010-
04-15

244
244/10-11-

2009
244

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 37, имот с №226 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

Поземлен имот с площ от 
2 110 кв.м. (две хиляди 
сто и десет квадратни 
метра) с начин на трайно 
ползване: лозови 
насаждения, съставляващ 
имот №226 (двеста 
двадесет и шест) от масив 
№37 (тридисет и седем) 
по кадастралната карта на 
местността “Пантелей, 
Липака” в землището на 
кв. Дебър, гр. Първомай. 

 98, 70 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Продаден на "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София, Договор за 
покупко - продажба вписан 
под №12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-260 от 15.04.2010 год. на 
кмета на община Първомай.

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-260 от 15.04.2010 год. 
на кмета на община 
Първомай.  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
260/2010-
04-15

245
245/10-11-

2009
245

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 37, имот с №227 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

Поземлен имот с площ от 
4 406 кв.м. (четири хиляди 
четиристотин и шест 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
лозови насаждения, 
съставляващ имот №227 
(двеста двадесет и седем) 
от масив №37 (тридисет и 
седем) по кадастралната 
карта на местността 

 206,20 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

Продаден на "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София, Договор за 
покупко - продажба вписан 
под №12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-260 от 15.04.2010 год. на 
кмета на община Първомай.

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-260 от 15.04.2010 год. 
на кмета на община 
Първомай.  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
260/2010-
04-15



“Пантелей, Липака” в 
землището на кв. Дебър, 
гр. Първомай. 

246
246/16-11-

2009
246

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 37, имот с №204 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

Поземлен имот с площ от 
2 689 кв.м. (две хиляди 
шестотин осемдесет и 
девет квадратни метра) с 
начин на трайно ползване: 
лозови насаждения, 
съставляващ имот №204 
(двеста и четири) от масив 
37 (тридисет и седем) по 
кадастралната карта на 
местността “Пантелей, 
Липака” в землището на 
квартал Дебър, гр. 
Първомай. 

 125,80 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Продаден на "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София, Договор за 
покупко - продажба вписан 
под №12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-260 от 15.04.2010 год. на 
кмета на община Първомай.

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-260 от 15.04.2010 год. 
на кмета на община 
Първомай.  

247
247/16-11-

2009
247

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 37, имот с №205 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

Поземлен имот с площ от 
2 598 кв.м. (две хиляди 
петстотин деветдесет и 
осем квадратни метра) с 
начин на трайно ползване: 
лозови насаждения, 
съставляващ имот №205 
(двеста и пет) от масив 37 
(тридисет и седем) по 
кадастралната карта на 
местността “Пантелей, 
Липака” в землището на 
квартал Дебър, гр. 
Първомай. 

 121,60 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

Продаден на "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София, Договор за 
покупко - продажба вписан 
под №12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-260 от 15.04.2010 год. на 
кмета на община Първомай.

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-260 от 15.04.2010 год. 
на кмета на община 
Първомай.  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
260/2010-
04-15

248
248/16-11-

2009
248

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 37, имот с №215 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

 Поземлен имот с площ от 
886 кв.м. (осемстотин 
осемдесет и шест 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
лозови насаждения, 
съставляващ имот №215 
(двеста и петнадесет) от 
масив 37 (тридисет и 
седем) по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака” в 
землището на квартал 
Дебър, гр. Първомай. 

 41,50 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

Продаден на "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София, Договор за 
покупко - продажба вписан 
под №12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-260 от 15.04.2010 год. на 
кмета на община Първомай.

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-260 от 15.04.2010 год. 
на кмета на община 
Първомай.  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
260/2010-
04-15

249
249/13-11-

2009
249

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 37, имот с №216 по 

Поземлен имот с площ от 
2518 кв.м. (две хиляди 
петстотин и осемнадесет 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
лозови насаждения, 
съставляващ имот №216 

 117,80 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 

Продаден на "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София, Договор за 
покупко - продажба вписан 
под №12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-260 от 15.04.2010 год. на 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№12, том 2, дв.вх. 
№370/19.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-260 от 15.04.2010 год. 
на кмета на община 



кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

(двеста и шестна- десет) 
от масив 37 (тридисет и 
седем) по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака” в 
землището на кв. Дебър, 
гр. Първомай. 

основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

кмета на община Първомай. Първомай.  

250
250/20-11-

2009
250

 Област Пловдивска, 
общ. Първомай, гр. 
Първомай, кв.116"в" 
УПИ ХХVІІ - 
общественообслужващи 
дейности по плана на гр. 
Първомай, одобрен със 
заповеди №РД-15-
666/1994 год. и РД-15-
879/03.11.2009 г. 

 Незастроeн урегулиран 
поземлен имот с площ от 
225 кв. м. (двеста двадесет 
и пет квадратни метра), 
предназначен за 
общественообслужващи 
дейности, съставляващ 
УПИ ХХVІІ - 
общественообслужващи 
дейности (двадесет и 
седем римско -
общественообслужващи 
дейности ) в кв. 116 "в" 
(сто и шестнадесет "в") по 
плана на град Първомай. 

 1 935,00 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Договор за наем №РД-13-
167/18.04.2019 г. за 5г. – 
наемател "ЯНИ СТ" ООД - 
гр. Първомай 

251
251/20-11-

2009
251

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 37, имот с №217 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

 Поземлен имот с площ от 
2174 кв.м. (две хиляди сто 
седемдесет и четири 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
лозови насаждения, 
съставляващ имот №217 
(двеста и седем- надесет) 
от масив 37 (тридисет и 
седем) по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака” в 
землището на кв. Дебър, 
гр. Първомай. 

 101,70 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

Продаден на "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София, Договор за 
покупко - продажба вписан 
под №187, том 9, дв.вх. 
№2765/29.11.2013 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-271 от 06.06.2014 год. на 
кмета на община Първомай.

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№187, том 9, дв.вх. 
№2765/29.11.2013 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-271 от 06.06.2014 год. 
на кмета на община 
Първомай.  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
271/2014-
06-06

252
252/20-11-

2009
252

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 37, имот с №218 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

Поземлен имот с площ от 
1964 кв.м. (хиляда 
деветстотин шестдесет и 
четири квадратни метра) с 
начин на трайно ползване: 
лозови насаждения, 
съставляващ имот №218 
(двеста и осемнадесет) от 
масив 37 (тридисет и 
седем) по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака” в 
землището на кв. Дебър, 
гр. Първомай. 

 91, 90 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

Продаден на "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София, Договор за 
покупко - продажба вписан 
под №187, том 9, дв.вх. 
№2765/29.11.2013 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-271 от 06.06.2014 год. на 
кмета на община Първомай.

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№187, том 9, дв.вх. 
№2765/29.11.2013 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-271 от 06.06.2014 год. 
на кмета на община 
Първомай.  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
271/2014-
06-06

253
253/20-11-

2009
253

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 

 Поземлен имот с площ от 
1 713 кв.м. (хиляда 

 80,20 лева 
 Имотът се 
управлява от кмета 



землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 37, имот с №219 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

седемстотин и тринадесет 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
лозови насаждения, 
съставляващ имот №219 
(двеста и девет- надесет) 
от масив 37 (тридисет и 
седем) по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака” в 
землището на кв. Дебър, 
гр. Първомай. 

на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

254
254/27-11-

2009
254

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 37, имот с №220 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

Поземлен имот с площ от 
1322 кв.м. (хиляда триста 
двадесет и два квадратни 
метра) с начин на трайно 
ползване: лозови 
насаждения, съставляващ 
имот №220 (двеста и 
двадесет) от масив 37 
(тридисет и седем) по 
кадастралната карта на 
местността “Пантелей, 
Липака” в землището на 
кв. Дебър, гр. Първомай. 

 61,90 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
Булстат 000471536 
Ю на основание 
чл.12, ал.5 от 
Закона за 
общинската 
собственост. 

Продаден на "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София, Договор за 
покупко - продажба вписан 
под №187, том 9, дв.вх. 
№2765/29.11.2013 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-271 от 06.06.2014 год. на 
кмета на община Първомай.

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№187, том 9, дв.вх. 
№2765/29.11.2013 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-271 от 06.06.2014 год. 
на кмета на община 
Първомай.  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
271/2014-
06-06

255
255/27-11-

2009
255

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай, кв. Дебър с 
ЕКАТТЕ 59080, местност 
“Пантелей, Липака" 
масив 37, имот с №222 по 
кадастралната картата на 
местността “Пантелей, 
Липака”, одобрена със 
Заповед №108 

Поземлен имот с площ от 
2573 кв.м. (две хиляди 
петстотин седемдесет и 
три квадратни метра) с 
начин на трайно ползване: 
лозови насаждения, 
съставляващ имот №222 
(двеста двадесет и две) от 
масив 37 (тридисет и 
седем) по кадастралната 
карта на местността 
“Пантелей, Липака” в 
землището на кв. Дебър, 
гр. Първомай. 

 120,40 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
Булстат 000471536 
Ю на основание 
чл.12, ал.5 от 
Закона за 
общинската 
собственост. 

Продаден на "ДОЯН АГРО" 
ЕООД гр. София, Договор за 
покупко - продажба вписан 
под №187, том 9, дв.вх. 
№2765/29.11.2013 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-271 от 06.06.2014 год. на 
кмета на община Първомай.

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№187, том 9, дв.вх. 
№2765/29.11.2013 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-271 от 06.06.2014 год. 
на кмета на община 
Първомай.  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
271/2014-
06-06

256
256/30-11-

2009
256

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на село Искра 
с ЕКАТТЕ 32826, 
местност "Чолфата”, 
имот №130193 по картата 
на възстановената 
собственост за 
землището на с. Искра 

Поземлен имот с площ от 
12,170 дка. (дванадесет 
декара сто и седемдесет 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
Изоставена нива. 
Категория на земята при 
неполивни условия: 
десета (0,044) и трета 
(12.126), състав- ляващ 
парцел №193 (сто 
деветдесет и три) от масив 
№130 (сто и тридесет) в 
местността "Чолфата” по 

 1 782, 90 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Светослав Димитров 
Несторов Договор за 
покупко - продажба вписан 
под №31, том ІІ, дв.вх. 
№393/24.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-249 от 13.03.2010 год. на 
кмета на община Първомай.

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№31, том ІІ, дв.вх. 
№393/24.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-249 от 13.03.2010 год. 
на кмета на община 
Първомай.  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
249/2010-
04-13



картата на възстановената 
собственост за землището 
на с. Искра. 

257
257/30-11-

2009
257

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на село Искра 
с ЕКАТТЕ 32826, 
местност "Чолфата”, 
имот №130195 по картата 
на възстановената 
собственост за 
землището на с. Искра 

Поземлен имот с площ от 
4.303 дка. (четири декара 
триста и три квадратни 
метра) с начин на трайно 
ползване: Изоставена 
нива. Категория на земята 
при неполивни условия: 
десета (0.132) и трета 
(4.171), съставляващ 
парцел №195 (сто 
деветдесет и пет) от масив 
№130 (сто и тридесет) в 
местността "Чолфата” по 
картата на възстановената 
собственост за землището 
на с. Искра. 

 614,30 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Продаден на търг на 
Светослав Димитров 
Несторов Договор за 
покупко - продажба вписан 
под №30, том ІІ, дв.вх. 
№392/24.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-248 от 13.03.2010 год. на 
кмета на община Първомай.

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№30, том ІІ, дв.вх. 
№392/24.03.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД 
-15-248 от 13.03.2010 год. 
на кмета на община 
Първомай.  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
248/2010-
04-13

258
258/08-12-

2009
258

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на град 
Първомай с ЕКАТТЕ 
59080, местност 
“Землище кв. Дебър”, 
имот с №801819 по 
картата на 
възстановената 
собственост. 

Поземлен имот с площ от 
0,194 дка. (нула декара 
сто деветдесет и четири 
квадратни метра) с начин 
на трайно ползване: 
Изоставена нива. 
Категория на земята при 
неполивни условия: Пета, 
съставляващ парцел 819 
(осемстотин и девет- 
надесет) от масив 801 
(осемстотин и едно) в 
местността “Землище кв. 
Дебър” по картата на 
възстановената 
собственост за землището 
на гр. Първомай. Имотът е 
образуван от имот 
№800584 (осем, нула, 
нула, пет, осем, четири) 

 23,80 лв. 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
дан.№1169681402 
и Булстат 
000471536 Ю на 
основание чл.12, 
ал.5 от Закона за 
общинската 
собственост. 

 Продаден на търг на 
"ТРОЛЕКС - БГ" ООД гр. 
Пловдив Договор за 
покупко - продажба вписан 
под №117, том VІ, дв.вх. 
№1658/15.10.2010 г. и 
отписан със Заповед №РД -
15-887 от 27.12.2010 год. на 
кмета на община Първомай.

Продаден на търг на 
"ТРОЛЕКС - БГ" ООД гр. 
Пловдив Договор за 
покупко - продажба 
вписан под №117, том VІ, 
дв.вх. №1658/15.10.2010 
г. и отписан със Заповед 
№РД -15-887 от 
27.12.2010 год. на кмета 
на община Първомай.  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
887/2010-
12-27

259
259/08-12-

2009
259

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с. Крушево 
с ЕКАТТЕ 40155 
местност "Чаирите” , 
имот с №011112 по 
картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на с.Крушево

Поземлен имот с площ от 
3,965 дка. (три декара 
деветстотин шестдесет и 
пет кв.м.) с начин на 
трайно ползване: Нива. 
Категория на земята при 
неполивни условия: Пета, 
съставляващ парцел 112 
(сто и дванадесет) от 
масив 11 (единадесет) в 
местността "Чаирите” по 
картата на възстановената 
собственост за землището 
на с.Крушево. Имотът е 

 310,90 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
Булстат 000471536 
Ю на основание 
чл.12, ал.5 от 
Закона за 
общинската 
собственост. 

 Продаден на "ОМЕГА 
АГРО ИНВЕСТ" ЕООД гр. 
Пловдив, вписано в 
Търговския регистър при 
АВ с ЕИК 201304848, 
представлявано от 
управителя Йорданка 
Кирилова Гълъбова. 

.

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№49, том 9, вх. №2522, 
дв.вх. №2489 на 
21.10.2014 год. при 
Службата по вписванията 
гр. Първомай и отписан 
със Заповед №РД-15-
55/05.02.2015 год. на 
кмета на община 
Първомай.  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
55/2015-02-
05



образуван от имот 
№011107 (нула, едно, 
едно, едно, нула, седем) 

260
260/08-12-

2009
260

 Област Пловдивска, 
община Първомай, 
землището на с. Крушево 
с ЕКАТТЕ 40155 
местност "Чаирите”, имот 
с №011050 по картата на 
възстановената 
собственост за 
землището на с.Крушево

Поземлен имот с площ от 
2,975 дка. (два декара 
деветстотин седемстотин 
и пет кв.м.) с начин на 
трайно ползване: Нива. 
Категория на земята при 
неполивни условия: 
Четвърта, съставляващ 
парцел 50 (петдесет) от 
масив 11 (единадесет) в 
местността "Чаирите” по 
картата на възстановената 
собственост за землището 
на с. Крушево. 

 307,10 лева 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на Община 
Първомай с 
Булстат 000471536 
Ю на основание 
чл.12, ал.5 от 
Закона за 
общинската 
собственост. 

 Продаден на "ОМЕГА 
АГРО ИНВЕСТ" ЕООД гр. 
Пловдив, вписано в 
Търговския регистър при 
АВ с ЕИК 201304848, 
представлявано от 
управителя Йорданка 
Кирилова Гълъбова. 

Договор за покупко - 
продажба вписан под 
№49, том 9, вх. №2522, 
дв.вх. №2489 на 
21.10.2014 год. при 
Службата по вписванията 
гр. Първомай и отписан 
със Заповед №РД-15-
55/05.02.2015 год. на 
кмета на община 
Първомай.  

Заповед за 
отписване:
РД-15-
55/2015-02-
05

261
1443/02-

10-2015
1443

Област Пловдив, община 
Първомай, землището на 
с. Татарево с ЕКТТЕ 
72093, местност 
"Алишева чешма", имот с 
номер 049015 по картата 
на въстановената 
собственост за 
землището на с. 
Татарево. 

Поземлен имот с площ от 
5, 800 дка (пет декара, 
осемстотин квадратни 
метра) с начин на трайно 
ползване: НИВА, 
категория на земята при 
неполивни условия: 
Четвърта, съставляващ 
имот с номер 049015 
(нула, четири, девет, нула, 
едно, пет) в местността 
„АЛИШЕВА ЧЕШМА” по 
картата на възстановената 
собственост за землището 
на с. Татарево. 

 598,60 лв. 
(петстотин 
деветдесет и 
осем лева и 60 
ст.) 

 Имотът се 
управлява от кмета 
на община 
Първомай ЕИК 
000471536 на 
основание чл.12, 
ал. 5 от Закона за 
общинската 
собственост. 


