
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР 
НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

Регистъра включва всички договори  за разпоредителни сделки, сключени след влизането в сила на ЗИД на ЗОС /ДВ бр.54/2008г./ 
/2020г./ 

№ Описание на имота № на Акт за ЧОС Вид на 
разпоредител 

ната сделка и начин 
на разпореждане 

Пазарна 
оценка 

без ДДС 

Данъчна 
оценка 

Цена 
определена 

от  
Общински 

съвет 

Крайна 
цена на 

сделката 
без ДДС 

Процедура Насрещна страна по 
сделката/договор 

1. Поземлeн имот 
No 000349 с площ 0,797 
дка, с начин на трайно 
ползване –  
полски път, находящ се 
в местността „Пейово 
дере”, землището на с. 
Езерово, общ.  
Първомай, обл. Пловдив 

Не се съставя  на 
основание чл. 56, 
ал.2 от ЗОС 

Продажба  на 
основание чл.35, ал.1 
и 6  от Закона за 
общинската 
собственост, чл.6, 
чл.46, ал.1 и чл.58, 
ал.1 от НРПУРОИ 
Решение № 
458/18.10.2019г. на 
ОбС Първомай. 

1 100,00 лв. 1 054,70 лв.. 1 100,00 лв. 1 150,00 лв. Заповед № РД-15-
693/ 03.12.2019г. 

Договор № РД-13-
44/30.01.2020г „БУЛ 

ЕЙПЪЛ” ООД 
гр.Първомай 

2. Поземлен   имот  с 
идентификатор 
59080.31.148  по 
кадастралната карта и 
кадастралните регистри  
на   гр.  Първомай,   
местност  „Адата 
Марица”. Площ  на 
имота: 10 982  кв.м.   
Начин на трайно 
ползване: за други 
видове спорт, заедно с 
построените върху него 
сгради:   
   1.Едноетажна масивна 
сграда с идентификатор 
59080.31.148.1 със 
застроена площ 12,00 
кв.м.  с предназначение: 
Промишлена  сграда 

1925/ 12.02.2020г. Продажба чрез търг 
по чл.35, ал.1 и ал.6 
от ЗОС, Решение № 
33/20.02.2020 г. на 
ОбС Първомай. 

105 100 лв. 57099,70 лв. 105 100 лв. 105 200
лева 

Заповед № РД-15-
169/ 18.03.2020г. 

Договор № РД-13-
92/09.04.2020г. 

Димитър Минев, гр. 
София 



(портиерна).                       
2.Едноетажна масивна 
сграда с идентификатор 
59080.31.148.2 със 
застроена площ 26,00 
кв.м.  с предназначение: 
Сграда за битови услуги 
(тоалетна). 
  3.Едноетажна масивна 
сграда с идентификатор 
59080.31.148.3 със 
застроена площ 14,00 
кв.м.  с предназначение:  
Сграда за  битови   
услуги (съблекални) 
4.Едноетажна полум. 
сграда с идентификатор 
59080.31.148.4
със застроена площ 
48,00 кв.м.  с 
предназначение: Сграда 
за търговия  (ресторант с 
бар),  
5.Едноетажна масивна 
сграда с идентификатор 
59080.31.148.5 със 
застроена площ 5,00  
кв.м. с предназначение: 
Сграда за 
водоснабдяване  и/ или 
канализация (помпено 
помещение)                 
6.Едноетажна масивна 
сграда с идентификатор 
59080.31.148.6 със 
застроена площ 42,00 
кв.м.  с предназначение: 
Здравно заведение,   
заедно с всички 
подобрения и 
приращения  към имота, 
а именно: съоръжения -  
плувен басейн със  



стоманобетонова 
конструкция ЗП – 320 
кв.м. и обем 480 куб.м. 
детски плувен басейн  
със стоманобетонова 
конструкция ЗП – 220 
кв.м. и обем 132 куб.м.г.. 

3. Застроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
300 кв. м., предназначен 
за  
обслужващи дейности, 
съставляващ УПИ VIII – 
търговия и услуги от кв. 
19 по  
регулационния план на 
кв. Любеново, гр. 
Първомай, общ. 
Първомай 

АЧОС 
№1941/19.03.2020 
г. 

Продажба  чл.35, 
ал.3 и чл.41, ал.2 от 
Закона за 
общинската 
собственост, във 
връзка с чл.46, ал.3 и 
чл.58, ал.1 
НРПУРОИ Решение 
№ 64/30.04.2020. на 
ОбС Първомай. 

4200,00 лв. 1950 лв. 5040,00 лв. 
(с вкл. ДДС) 

4200,00лв Заповед № РД-15-
290 от 19.05.2020 

г. 

Договор № РД-13-124 
от 05.06.2020 

Милко Славов от гр. 
Първомай 

4. Поземлен имот с 
идентификатор 
06745.38.252
по кадастралната карта и 
кадастралните регистри 
на с. Брягово, общ. 
Първомай, местност  
„Потока”, с площ 2730 
кв.м.,  
начин на трайно 
ползване – за местен път  

Не се съставя  на 
основание чл. 56, 
ал.2 от ЗОС 

 Продажба  по чл. 35, 
ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от 
Закона за 
общинската 
собственост, чл. 46,  
ал. 1 и чл. 58, ал. 1 от 
НРПУРОИ и  
Решение № 
63/30.04.2020. на 
ОбС Първомай. 

3 850,00 3 795,80лв. 3 850,00 3 855,00 Заповед № РД-15-
333/01.06.2020

Договор № РД-13-134 
от 22.06.2020 г. – 

„АГРОДОМИНАТОР” 
ЕООД-гр. Първомай 

5. Част от поземлен имот 
No 2703 с площ от 220 
кв.м. от  
незастроено дворно 
място, цялото с площ от 
520 кв.м., съставляващо 
парцел /УПИ/ VIII  
– 865 от кв.158 по 
регулационния план на 
гр. Първомай, общ. 

АЧОС 579 от 
25.09.2003 г. 

 Прекратяване на 
съсобственост чрез 
продажба чл.36, ал.1, 
т.2 и чл.41, ал.2 от 
Закона за 
общинската 
собственост във  
връзка с чл.55, ал.1, 
т.3 и чл.58, ал.1 от 
НРПУРОИ Решение 

2 794 лв 1344,20 лв. 2 794 лв 2794 лв Заповед № РД-15-
315 от  28.05.2020 

г. 

Договор № РД-13-137 
от 26.06.2020 

Румен Стефанов 



Първомай № 65/30.04.2020. на 
ОбС Първомай. 

6. Застроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
165 кв. м., предназначен 
за  
жилищно строителство, 
съставляващ парцел 
/УПИ/ I – 2520 от кв. 155 
по  
регулационния план на 
гр. Първомай 

АЧОС 
№1961/22.04.2020 
г. 

Продажба по чл. 35, 
ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от 
Закона за 
общинската 
собственост, във  
връзка с чл. 46, ал. 3 
и чл. 58, ал. 1 от  
НРПУРОИ Решение 
№74/28.05.2020. на 
ОбС Първомай.   

2607лв. 1 072,50лв 2607лв. 2607лв. Заповед № РД-15-
348 от 11.06.2020 

г. 

Договор № РД-13-141 
от 02.07.2020 

Стоян Бойков от гр. 
Първомай 

7. Незастроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
445 кв.м., предназначен 
за  
жилищно строителство и 
търговия, съставляващ 
УПИ ХII – 432, търговия 
в кв.32 по  
регулационния план на 
с. Караджалово, 
общ. Първомай 

АЧОС 
№1914/23.01.2020 
г. 

Продажба по чл.35, 
ал.1 и чл.41, ал.2 от 
Закона за 
общинската 
собственост, чл.46,  
ал.1 и чл.58, ал.1 от  
1 от  НРПУРОИ 
Решение № 
50/31.03.2020. на 
ОбС Първомай. 

2403 лв. 1703 лв. 2403 лв. 2500 лв Заповед № РД-15-
332 от 01.06.2020 

г. 

Договор № РД-13-142 
от  02.07..2020 

Ангел Ангелов от с. 
Караджалово 

8. Незастроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
210 кв.м., предназначен 
за  
търговия и обслужващи 
дейности, съставляващ 
парцел /УПИ/ ХVII - 
търговия и  
обслужващи дейности в 
кв.7А по регулационния 
план на с. Воден, 
общ. Първомай 

АЧОС 
№1223/21.05.2014
г. 

Продажба по чл.35, 
ал.1 и чл.41, ал.2 от 
Закона за 
общинската 
собственост, чл.46,  
ал.1 и чл.58, ал.1 от  
1 от  НРПУРОИ 
Решение № 
49/31.03.2020. на 
ОбС Първомай. 

1170 лв. 438,50 лв.. 1170лв. 1180 лв Заповед № РД-15-
317 от 29.05.2020 

г. 

Договор № РД-13-143 
от 02.07..2020 

Шенгюл Чакър от с. 
Воден 

9. Незастроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
770 кв.м., предназначен 
за  
Жилищно строителство, 

АЧОС №587 от 
21.05.2012 г. 

Продажба по чл.35, 
ал.1 и чл.41, ал.2 от 
Закона за 
общинската 
собственост, чл.46,  

4004лв 1 607,80 лв.. 4004 лв.  4010 лв.  Заповед № РД-15-
618 от 12.10.2020 

г. 

Договор № РД-13-264 
от 02.11..2020 

Мюмюн Мюмюн  от с. 
Воден 



съставляващ УПИ VII - 
държавен в кв.12  по 
регулационния план на 
с. Воден, 
общ. Първомай 

ал.1 и чл.58, ал.1 от  
1 от  НРПУРОИ 
Решение № 
98/27.08.2020. на 
ОбС Първомай. 

10. 1. Поземлен имот 
59080.86.958 с площ 30 
кв.м., м. Адата Марица, 
вид територия 
Земеделска, НТП: За 
селскостопански, 
горски, ведомствен път, 
по КККР за  
землище гр.Първомай 

2. Поземлен имот 
59080.31.562 с площ 23 
кв.м., м. Адата Марица, 
вид територия: 
Земеделска, категория 3, 
НТП: Пасище, по КККР 
за землище гр.Първомай 

3. Поземлен имот 
59080.31.564 с площ 662 
кв.м. , м. Дели юрт,  
вид територия: 
Урбанизирана, НТП: 
Обществен селищен 
парк, градина, по  
КККР за землище 
гр.Първомай 

4. Поземлен  
имот No 015410 с площ 
от 0,198, с НТП: 
отводнителен канал,  
местност „Илишика”, 
землище с.Градина,  
общ.Първомай 

     Не се съставя 

АЧОС №1993 от 
02.07.2020 г. 

АЧОС №1992 от 
02.07.2020 г. 

Не се съставя –чл. 
56, ал.2 от ЗОС 

Безвъзмездно  
прехвърляне чрез 
дарение на 
основание чл.43б, 
изречение ”второ”  
от ЗДС, чл.34, ал.4, 
чл.35, ал.5 от ЗОС,  
Решение № 
81/25.06.2020. на 
ОбС Първомай. 

-

-

-

-

77,40 лв. 

1,80 лв. 

2 095,10 лв. 

380,20 лв. 

-

-

-

-

-

-

-

-

Заповед № РД-15-
414  от  

13.07.2020 г. 

Договор № РД-13-150 
от  21.07.2020 

АГЕНЦИЯ  „ПЪТНА 
ИНФРАСТРУКТОРА” 

– гр. София 



5. Поземлен  
имот No 015412 с площ 
от 0,720, с НТП: 
отводнителен канал,  
/образуван от имот No 
015272/, местност 
„Узунджа”, землище 
с.Градина,  
общ.Първомай 

6. Поземлен имот No 
015414 с площ от 0,471, 
с НТП: полски път, 
местност „Узунджа”, 
землище с.Градина, 
общ.Първомай 

7. Поземлен имот No 
018016 с площ от 0,166, 
с НТП: полски път, 
местност „Дервенска 
одая”, земл. с.Градина, 
общ.Първомай 

Не се съставя –чл. 
56, ал.2 от ЗОС 

Не се съставя –чл. 
56, ал.2 от ЗОС 

Не се съставя –чл. 
56, ал.2 от ЗОС 

-

-

-

1 382,40 лв. 

904,30 лв. 

 318,70 лв. 

-

-

-

-

-

-

11. Апартамент No12 със ЗП 
от 55,12 кв.м., ведно с 
изба No 5 с площ от 6,15 
кв.м. и 1,41% ид. ч. от 
общ. части на сградата 
на блок No3, находящ се 
в шестетажен жилищен 
блок с пл. No 2607  
в/УПИ/ І – жил.стр. в кв. 
118 по регулационния 
план на гр. Първомай 

АЧОС  No 14 от 
15.07.1997 год 

Продажба на 
основание чл.47, 
ал.1, т.3 и ал.2 от 
ЗОС, чл.31, ал.1, т.1 
и чл.32, ал.1 и ал.2 от 
Наредба за условията 
и реда за установ.на 
жилищни нужди на 
граждани, 
управление и 
разпореждане с  
общински жилищни 
имоти на терит.на 
общ. Първомай 
Решение № 
87/16.07.2020. на 
ОбС Първомай. 

20833,33
лв. 

5 380,40 лв. 20833,33 лв. 20833,33 
лв. 

Заповед № РД-15-
509 от 25.08.2020 

год. 

Договор № РД-13-273 
от 27.11..2020 

Мария Дянкова 



12. Застроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
860 кв.м., ведно с 
едноетажна  
масивна сграда със 
застроена площ от 326 
кв.м., предназначен за 
обслужващи дейности, 
съставляващ парцел 
/УПИ/ III – 346, 
обслужващи дейности от 
кв.40 по  
регулационния план на 
с.Дълбок извор 

АЧОС №1991 от 
26.06.2020г 

Продажба чрез 
публичeн търг на 
основание  чл. 35, ал. 
1 и чл. 41, ал. 2 от 
Закона за 
общинската 
собственост, чл. 46,  
ал. 1 и чл. 58, ал. 1 от 
от  НРПУРОИ и 
Решение № 
86/16.07.2020. на 
ОбС Първомай. 

19 785 лв. 20 332,20 лв. 19 785 лв. 19 785 лв. Заповед № РД-15-
617 от 12.10..2020 

год. 

Договор № РД-13-276 
от  03.12..2020 

Димитър Минев 

13. Застроен урегулиран 
поземлен имот с площ от 
625 кв.м., съставляващ 
парцел /УПИ/ XI – 
държавен от кв.160 по  
регулационния план на 
гр. Първомай. 

АЧОС№335/11.12.
2001г 

Продажба  на 
основание  чл. 35, ал. 
3 и чл. 41, ал. 2 от 
Закона за 
общинската 
собственост, чл. 46,  
ал. 3 и чл. 58, ал. 1 от 
от  НРПУРОИ и 
Решение № 
118/08.12.2020 г. на 
ОбС Първомай. 

7 750 лв. 4 030 лв. 7 750 лв. 7 750 лв. Заповед № РД-15-
737 от 08.12..2020 

год. 

Договор № РД-13-319 
от  22.12..2020 
Жана Стоянова 


