ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОС Наредба 8

N и дата
на
N съставяне Номер
по на акта за на
ред ЧАСТНА досие
ОС
Наредба 8

1

1

2

261/03-022010

3

Местонахождение

Вид и описание на имота

Данъчна оценка
на имота към
момента на
отвърждаване на
акта

4

5

6

261

Област Пловдивска,
община Първомай, село
Бяла река, кв. 17, УПИ
ХVІІ – 214, търговия и
обслужващи дейности по
плана на с. Бяла река,
одобрен със Заповеди
№336/1967 год. и №РД-15880/04.11.2009 г.

Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 1040 (хиляда и
четиридесет) кв.м., съставляващ
УПИ ХVІІ - 214, търговия и
обслужващи дейности
2745,60 лв.
(седемнадесет римско - двеста и
четиринадесет, търговия и
обслужващи дейности) в кв.17
(седемнадесет) по плана на с. Бяла
река.

2

262/09-022010

262

Незастроен поземлен имот с площ
Област Пловдивска,
от 327 (триста двадесет и седем)
община Първомай, село
квадратни метра, съставляващ ПИ
Бяла река, кв.17, ПИ №608,
№608 (шестотин и осем), влючен в
УПИ ХVІ-215,608 по плана
863,30 лв.
УПИ ХVІ -215, 608 (шестнадесет
на с. Бяла река, одобрен със
римско - двеста и петнадесет,
Заповеди №336/1967 год. и
шестотин и осем) в кв.17 (седемна№РД-15- 880/04.11.2009 г.
десет) по плана на с. Бяла река.

3

263/09-02-

263

Област Пловдивска,

Масивна едноетажна сграда

5 276,10 лв.

Предоставени
права за
управление

Заповед за
отписване на
акта за
ЧАСТНА ОС
Наредба 8, №
и дата на
Включен в Актове, по силата
съставяне на
капитала на на които имотът
акт за
Разпоредителни действия с търговско или част от него е
поправка на
имота(част от имота)
дружество с престанал да бъде
акта за
общинско
общинска
общинска
участие
собственост
собственост,
№ и дата на
съставяне на
нов акт за
общинска
собственост

7
8
Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
000471536Ю на
основание чл.12, ал.
5 от ЗОС с
Продаден на "Димитрейд" ЕООД
дан.№1169681402 и с. Бяла река с управител
Булстат 000471536 Костадин Димитров ДимитровЮ на основание
Договор за покупко-продажба вп.
чл.12, ал.5 от Закона №92, т.ІV, дв.вх.
за общинската
№1024/15.07.2010 год.
собственост
000471536 Ю на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост
Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
000471536Ю на
Договор за замяна на недвижим
дан.№1169681402 и имот вписан под №179, том VІІІ,
Булстат 000471536 дв.вх. №2285 на 27.12.2010 год.
Ю на основание
между Община Първомай и
чл.12, ал.5 от Закона Марин Колев Ангелов на
за общинската
основание Решение
собственост
№423/27.10.2010 г. на Общински
000471536 Ю на
съвет - гр. Първомай.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост
Имотът се

9

10

11

Договор за покупкопродажба вп. №92,
Заповед за
т.ІV, дв.вх.
отписване:
№1024/15.07.2010 год., РД-15-3/2011-01Заповед №РД-1503
3/03.01.2011 г.

Договор за замяна на
недвижим имот вписан
под №179, том VІІІ,
Заповед за
дв.вх. №2285 на
отписване:
27.12.2010 год. и
РД-15-52/2011отписан със Заповед за 01-24
деактуване №РД-1552/24.01.2011 год.

2010

4

5

264/10-022010

265/10-022010

община Първомай, село
Татарево, кв. 60, ПИ №489,
УПИ І - за зеленина по
плана на с. Татарево,
одобрен със Заповед
№329/1980 год..

264

Област Пловдивска,
община Първомай, село
Воден, кв.5, ПИ №136,
УПИ ІІІ – 15 по плана на с.
Воден одобрен със Заповед
№730/1965 год..

265

Област Пловдивска,
община Първомай, гр.
Първомай, кв.104, УПИ Іжилищно строителство по
плана на гр. Първомай,
одобрен със Заповед №15666/1994 год. и Заповед
№РД-15-702/17.12.2001
год.

6

266/22-022010

266

7

267/23-022010

267

8

268/23-022010

268

(бивша баня) със ЗП - 220 кв.м.
(двеста и двадесет квадратни
метра), съставляваща поземлен
имот с пл. №489 (четиристотин
осемдесет и девет) година на
строеж 1958 год., заедно с
пристроената към нея масива
едноетажна сграда (бившо
котелно) със ЗП - 67 кв.м.
(шестдесет и седем квадратни
метра), година на строеж 1960 г.,
построени в УПИ І - за зеленина
(едно римско - за зеленина) в кв.
60 (шестдесет) по плана на с.
Татарево.

управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
000471536Ю

Незастроен поземлен имот с площ
от 260 (двеста и шестдесет)
квадратни метра, съставляващ ПИ
№136 (сто тридесет и шест),
542,90 лв.
влючен в УПИ ІІІ-15 (три римско петнадесет) в кв. 5 (пет) по плана
на с. Воден

Застроен урегулиран поземлен
имот с площ от 11 750 (единадесет
хиляди седемстотин и петдесет)
квадратни метра, съставляващ
УПИ І – жилищно строителство
(едно римско –жилищно
строителство) с изключение на ПИ
№1591 (хиляда петстотин
деветдесет и едно) в кв. 104 (сто и
четири) по плана на гр. Първомай.
Област Пловдивска,
Незастроен урегулиран поземлен
община Първомай, с.
имот с площ от 845 (осемстотин
Виница, кв. 17, УПИ Х –
четиридесет и пет) квадратни
222 търговия, обслужващи метра, съставляващ УПИ Х-222
дейности по плана на с.
търговия, обслужващи дейности
Виница, одобрен със
(десет римско тире двеста двадесет
Заповеди №770/1963 год. и и две търговия, обслужващи
№РД-15-765/30.09.2009
дейности) в кв.17 (седемнадесет)
год.
по плана на с. Виница.
Област Пловдивска,
Урегулиран поземлен имот с
община Първомай, с.
площ от 637 (шестотин тридесет и
Виница, кв. 17, УПИ VІІІ – седем) квадратни метра,
222 търговия и обслужващи съставляващ УПИ VІІІ-222
дейности по плана на с.
търговия и обслужващи дейности
Виница, одобрен със
(осем римско тире двеста двадесет
Заповеди №770/1963 год. и и две търговия и обслужващи
№РД-15-765/30.09.2009
дейности) в кв.17 (седемнадесет)
год.
по плана на с. Виница.
Област Пловдивска,
Урегулиран поземлен имот с
община Първомай, с.
площ от 326 (триста двадесет и
Виница, кв. 17, УПИ ХІ – шест) квадратни метра,
222 търговия и обслужващи съставляващ УПИ ХІ- 222
дейности по плана на с.
търговия и обслужващи дейности
Виница, одобрен със
(единадесет римско тире двеста

139 825,00 лв.

2028,00 лева

1528,80 лв.

782,40 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
000471536Ю на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост
Договор за наем №РД-13196/27.05.2019 год. -5 г. за терен с
площ 12 кв.м с Петър Атанасов
Пищилев Договор за наем №РД13-198/27.05.2019 год. -5 г. за
терен с площ 16 кв.м с Наталия
Тодорова Станчева
Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
000471536Ю на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост.
Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
Заповед за ПУП- за УПИ VІІІс Булстат
222,търг.с площ 191кв. съставен
000471536Ю на
нов АЧОС №2086/21.01.2021 г. .
основание чл.12, ал.5
и площад 446 кв.м.
от Закона за
общинската
собственост.
Имотът се
Продаден на търг на Стоян
управлява от кмета Ангелов Борисов , Договор за
на община Първомай покупко - продажба вписан под
с Булстат
№12, том 10, дв.вх.
000471536Ю на
№2805/03.12.2013 г. и отписан
основание чл.12, ал.5 със Заповед №РД -15-708 от

Договор за покупко продажба вписан под
№12, том 10, дв.вх.
№2805/03.12.2013 г. и
отписан със Заповед
№РД -15-708 от

Заповед за
отписване:
РД-15-708/201312-20

9

10

11

12

13

269/23-022010

270/25-022010

271/25-022010

272/25-022010

273/25-022010

269

270

271

272

273

Заповеди №770/1963 год. и двадесет и две търговия и
№РД-15-765/30.09.2009
обслужващи дейности) в кв.17
год.
(седемнадесет) по плана на с.
Виница.
Област Пловдивска,
Обособена част от сграда със ЗП община Първомай, с.
135 (сто тридесет и пет) квадратни
Виница, кв. 17, УПИ ІХ – метра със самостоятелен вход от
222 търговия и обслужващи северозапад, представляваща
дейности по плана на с.
югоизточната част от втори етаж
Виница, одобрен със
на двуетажна масивна сграда
Заповеди №770/1963 год. и цялата със ЗП-388 (триста
№РД-15-765/30.09.2009
осемдесет и осем) квадратни
год.
метра, построена 1939 год..
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 2092
землището на град
кв.м. (две хиляди деветдесет и два
Първомай, кв. Дебър с
квадратни метра) с начин на
ЕКАТТЕ 59080, местност трайно ползване: лозови
“Пантелей Липака" масив насаждения, съставляващ имот
37, имот с №209 по
№209 (двеста и девет) от масив 37
кадастралната картата на (тридисет и седем) по
местността “Пантелей,
кадастралната карта на местността
Липака”, одобрена със
“Пантелей, Липака” в землището
Заповед №108/18.03.2004 на кв. Дебър, гр. Първомай..
год.
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 1949
землището на град
кв.м. (хиляда деветстотин
Първомай, кв. Дебър с
четиридесет и девет квадратни
ЕКАТТЕ 59080, местност метра) с начин на трайно ползване:
“Пантелей Липака" масив лозови насаждения, съставляващ
37, имот с №211 по
имот №211 (двеста и единадесет)
кадастралната картата на от масив 37 (тридисет и седем) по
местността “Пантелей,
кадастралната карта на местността
Липака”, одобрена със
“Пантелей, Липака” в землището
Заповед №108/18.03.2004 на кв. Дебър, гр. Първомай..
год.
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 1995
землището на град
кв.м. (хиляда деветстотин
Първомай, кв. Дебър с
деветдесет и пет квадратни метра)
ЕКАТТЕ 59080, местност с начин на трайно ползване:
“Пантелей Липака" масив лозови насаждения, съставляващ
37, имот с №210 по
имот №210 (двеста и десет) от
кадастралната картата на масив 37 (тридисет и седем) по
местността “Пантелей,
кадастралната карта на местността
Липака”, одобрена със
“Пантелей, Липака” в землището
Заповед №108/18.03.2004 на кв. Дебър, гр. Първомай..
год.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 1390
община Първомай,
кв.м. (хиляда триста и деветдесет
землището на град
квадратни метра) с начин на
Първомай, кв. Дебър с
трайно ползване: лозови
ЕКАТТЕ 59080, местност насаждения, съставляващ имот
“Пантелей Липака" масив №212 (двеста и дванадесет) от
37, имот с №212 по
масив 37 (тридисет и седем) по
кадастралната картата на кадастралната карта на местността
местността “Пантелей,
“Пантелей, Липака” в землището

от Закона за
общинската
собственост

2737,40 лева

97,90 лв

91,20 лв

93,40 лв.

65,10 лв.

20.12.2013 год. на кмета на
община Първомай.

20.12.2013 год. на
кмета на община
Първомай.

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

Продаден на "Доян Агро" ЕООД
гр. София.Договор за покупко
продажба вписан под №21 на
16.08.2010 год., том V, дв.вх.
№1196 при СВ гр. Първомай.
Отписан със Заповед №15888/27.12.2010 год. на кмета на
общ. Първомай.

Договор за покупко
продажба вписан под
№21 на 16.08.2010
год., том V, дв.вх.
№1196 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15888/27.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-888/201012-27

Продаден на "Доян Агро" ЕООД
гр. София

Договор за покупко
продажба вписан под
№21 на 16.08.2010
год., том V, дв.вх.
№1196 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15888/27.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-588/201012-27

Продаден на "Доян Агро" ЕООД
гр. София.

Договор за покупко
продажба вписан под
№21 на 16.08.2010
год., том V, дв.вх.
№1196 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15888/27.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-588/201012-27

Продаден на "Доян Агро" ЕООД
гр. София.

Договор за покупко
продажба вписан под
№21 на 16.08.2010
год., том V, дв.вх.
№1196 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15888/27.12.2010 год. на
кмета на общ.

Заповед за
отписване:
РД-15-888/201012-27

14

15

16

274/26-022010

275/08-032010

276/08-032010

17

277/08-032010

18

278/08-032010

274

275

276

277

278

Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год.
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
37, имот с №213 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год.
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
37, имот с №206 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
37, имот с №202 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
37, имот с №208 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с

на кв. Дебър, гр. Първомай..

Първомай.

Поземлен имот с площ от 470
кв.м. (четиристотин и седемдесет
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
22,00 лв.
№213 (двеста и тринадесет) от
масив 37 (тридисет и седем) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай

Продаден на "Доян Агро" ЕООД
гр. София. .

Договор за покупко
продажба вписан под
№21 на 16.08.2010
год., том V, дв.вх.
№1196 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15888/27.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-888/201012-27

Продаден на "Доян Агро" ЕООД
гр. София.

Договор за покупко
продажба вписан под
№21 на 16.08.2010
год., том V, дв.вх.
№1196 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15888/27.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-888/201012-27

Продаден на търг на "ДОЯН
АГРО" ЕООД гр. София.

Договор за покупко
продажба вписан под
№21 на 16.08.2010
год., том V, дв.вх.
№1196 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15888/27.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-888/201012-27

Поземлен имот с площ от 482
кв.м. (четиристотин и осемдесет и
два квадратни метра) с начин на
трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
22,60 лв.
№208 (двеста и осем) от масив 37
(тридисет и седем) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай..

Продаден на търг на "ДОЯН
АГРО" ЕООД гр. София.

Договор за покупко
продажба вписан под
№21 на 16.08.2010
год., том V, дв.вх.
№1196 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15888/27.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-888/201012-27

Поземлен имот с площ от 480
кв.м. (четиристотин и осемдесет
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: лозови

Продаден на търг на "ДОЯН
АГРО" ЕООД гр. София.

Договор за покупко
продажба вписан под
№21 на 16.08.2010
год., том V, дв.вх.

Заповед за
отписване:
РД-15-888/201012-27

Поземлен имот с площ от 4161
кв.м. (четири хиляди сто
шестдесет и един квадратни метра)
с начин на трайно ползване:
лозови насаждения, съставляващ
194,70 лв.
имот №206 (двеста и шест) от
масив 37 (тридисет и седем) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай..

Поземлен имот с площ от 2 225
кв.м. (две хиляди двеста двадесет и
пет квадратни метра) с начин на
трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
104, 10 лв.
№202 (двеста и две) от масив 37
(тридисет и седем) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай..

22,50 лв.

19

20

21

279/09-032010

280/09-032010

281/10-032010

279

280

281

22
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23

283/15-032010
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ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
37, имот с №214 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
37, имот с №207 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
37, имот с №203 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай с ЕКАТТЕ
59080, местност
„Дълбокото дере дюлюр”,
имот с №000081 по картата
на възстановената
собственост за землището
на гр. Първомай

насаждения, съставляващ имот
№214 (двеста и четиринадесет) от
масив 37 (тридисет и седем) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай..

№1196 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15888/27.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай.

Поземлен имот с площ от 824
кв.м. (осемстотин двадесет и
четири квадратни метра) с начин
на трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
38,60 лв.
№207 (двеста и седем) от масив 37
(тридисет и седем) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай..

Продаден на търг на "ДОЯН
АГРО" ЕООД гр. София.

Договор за покупко
продажба вписан под
№21 на 16.08.2010
год., том V, дв.вх.
№1196 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15888/27.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-888/201012-27

Продаден на търг на "ДОЯН
АГРО" ЕООД гр. София.

Договор за покупко
продажба вписан под
№21 на 16.08.2010
год., том V, дв.вх.
№1196 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15888/27.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-888/201012-27

Продаден на търг на "ЕКО САН
НИКОЛА" АД със седалище гр.
Пловдив.

Договор за покупко продажба вписан под
№162 на 11.06.2010
год., том ІІІ, дв.вх.
№839при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15885/27.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-885/201012-27

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на търг на "ЕКО САН
000471536Ю на
НИКОЛА" АД със седалище гр.
основание чл.12, ал.5 Пловдив.
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№162 на 11.06.2010
год., том ІІІ, дв.вх.
№839при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15885/27.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-885/201012-27

Поземлен имот с площ от 1 340
кв.м. (хиляда триста и четиридесет
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
62,70 лв.
№203 (двеста и три) от масив 37
(тридисет и седем) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай..

Застроен поземлен имот с площ от
3.025 дка (три декара и двадесет и
пет квадратни метра), с начин на
трайно ползване: Друг промишлен
терен, съставляващ имот №000081
7 679,60 лв.
(нула, нула, нула, нула, осем, едно)
в местността „Дълбокото дере
дюлюр” по картата на
възстановената собственост за
землището на гр. Първомай.
Застроен поземлен имот с площ от
Област Пловдивска,
11.799 дка (единадесет декара и
община Първомай,
седемстотин деветдесет и девет
землището на град
квадратни метра), с начин на
Първомай с ЕКАТТЕ
трайно ползване: Друг промишлен
59080, местност
терен, съставляващ имот №000082 29 954,40 лв.
„Дълбокото дере дюлюр”,
(нула, нула, нула, нула, осем, две)
имот с №000082 по картата
в местността „Дълбокото дере
на възстановената
дюлюр” по картата на
собственост за землището
възстановената собственост за
на гр. Първомай.
землището на гр. Първомай
Област Пловдивска,
Област Пловдивска, община
93,20 лв.
община Първомай,
Първомай, землището на град

Продаден на търг на "ДОЯН
АГРО" ЕООД гр. София.

Договор за покупко
Заповед за
продажба вписан под отписване:
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землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33, имот с №287 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33, имот с №288 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33, имот с №289 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33, имот с №290 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33, имот с №293 по
кадастралната картата на

Първомай, кв. Дебър с ЕКАТТЕ
59080, местност “Пантелей
Липака" масив 33, имот с №287 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей, Липака”,
одобрена със Заповед
№108/18.03.2004 год. на областен
управител на обл. Пловдив

№21 на 16.08.2010
РД-15-885/2010год., том V, дв.вх.
12-27
№1196 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15888/27.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай.

Поземлен имот с площ от 2 257
кв.м. (две хиляди двеста петдесет и
седем квадратни метра) с начин на
трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
№288 (двеста осемдесет и осем) от
масив 33 (тридесет и три) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай..

Продаден на търг на "ДОЯН
АГРО" ЕООД гр. София.

Договор за покупко
продажба вписан под
№21 на 16.08.2010
год., том V, дв.вх.
№1196 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15888/27.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-888/201012-27

Продаден на търг на "ДОЯН
АГРО" ЕООД гр. София.

Договор за покупко
продажба вписан под
№21 на 16.08.2010
год., том V, дв.вх.
№1196 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15888/27.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-888/201012-27

Поземлен имот с площ от 1200
кв.м. (хиляда и двеста квадратни
метра) с начин на трайно ползване:
лозови насаждения, съставляващ
имот №290 (двеста и деветдесет) 56,20 лв.
от масив 33 (тридесет и три) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай..

Продаден на търг на "ДОЯН
АГРО" ЕООД гр. София.

Договор за покупко
продажба вписан под
№21 на 16.08.2010
год., том V, дв.вх.
№1196 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15888/27.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-888/201012-27

Поземлен имот с площ от 2502
кв.м. (две хиляди петстотин и два
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: лозови
117,10лв.
насаждения, съставляващ имот
№293 (двеста деветдесет и три) от
масив 33 (тридесет и три) по
кадастралната карта на местността

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на търг на "ДОЯН
000471536Ю на
АГРО" ЕООД гр. София.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската

Договор за покупко
продажба вписан под
№21 на 16.08.2010
год., том V, дв.вх.
№1196 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15888/27.12.2010 год. на

Заповед за
отписване:
РД-15-888/201012-27

Поземлен имот с площ от 2 933
кв.м. (две хиляди деветстотин
тридесет и три квадратни метра) с
начин на трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
137,40 лв.
№289 (двеста осемдесет и девет)
от масив 33 (тридесет и три) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай..
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местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33, имот с №285 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33, имот с №269 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33, имот с №272 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33, имот с №284 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,

“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай..

собственост

кмета на общ.
Първомай.

Поземлен имот с площ от 2 064
кв.м. (две хиляди шестдесет и
четири квадратни метра) с начин
на трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
96,60 лв.
№285 (двеста осемдесет и пет) от
масив 33 (тридесет и три) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на търг на "ДОЯН
000471536Ю на
АГРО" ЕООД гр. София.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко
продажба вписан под
№21 на 16.08.2010
год., том V, дв.вх.
№1196 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15888/27.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-888/201012-27

Поземлен имот с площ от 1 688
кв.м. (хиляда шестстотин
осемдесет и осем квадратни метра)
с начин на трайно ползване:
лозови насаждения, съставляващ
имот №269 (двеста шестдесет и
79, 00лв.
девет) от масив 33 (тридесет и три)
по кадастралната карта на
местността “Пантелей, Липака” в
землището на кв. Дебър, гр.
Първомай..

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на търг на "ДОЯН
000471536Ю на
АГРО" ЕООД гр. София.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко
продажба вписан под
№21 на 16.08.2010
год., том V, дв.вх.
№1196 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15888/27.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-888/201012-27

Продаден на търг на "ДОЯН
АГРО" ЕООД гр. София.

Договор за покупко
продажба вписан под
№21 на 16.08.2010
год., том V, дв.вх.
№1196 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15888/27.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай

Заповед за
отписване:
РД-15-888/201012-27

Продаден на търг на "ДОЯН
АГРО" ЕООД гр. София.

Договор за покупко
продажба вписан под
№21 на 16.08.2010
год., том V, дв.вх.
№1196 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15888/27.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай

Заповед за
отписване:
РД-15-888/201012-27

Продаден на търг на "ДОЯН

Договор за покупко

Заповед за

Поземлен имот с площ от 1 589
кв.м. (хиляда петстотин осемдесет
и девет квадратни метра) с начин
на трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
73,40 лв.
№272 (двеста седемдесет и две) от
масив 33 (тридесет и три) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай..

Поземлен имот с площ от 839
кв.м. (осемстотин тридесет и девет
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
39,30 лв.
№284 (двеста осемдесет и четири)
от масив 33 (тридесет и три) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай
Поземлен имот с площ от 3 193

149,40 лв.

Имотът се

2010

33

34

35

36

293/23-032010

294/23-032010

295/01-042010

296/06-042010

293

294

295

296

община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33, имот с №286 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33, имот с №280 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33, имот с №278 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33, имот с №277 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33, имот с №277 по

кв.м. (три хиляди сто деветдесет и
три квадратни метра) с начин на
трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
№286 (двеста осемдесет и шест) от
масив 33 (тридесет и три) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай..

управлява от кмета АГРО" ЕООД гр. София.
на община Първомай
с Булстат
000471536Ю на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

продажба вписан под отписване:
№21 на 16.08.2010
РД-15-888/2010год., том V, дв.вх.
12-27
№1196 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15888/27.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай

Поземлен имот с площ от 4 345
кв.м. (четири хиляди триста
четиридесет и пет квадратни
метра) с начин на трайно ползване:
лозови насаждения, съставляващ
203,30 лв.
имот №280 (двеста осемдесет) от
масив 33 (тридесет и три) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай..

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на търг на "ДОЯН
000471536Ю на
АГРО" ЕООД гр. София.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко
продажба вписан под
№21 на 16.08.2010
год., том V, дв.вх.
№1196 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15888/27.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай

Заповед за
отписване:
РД-15-888/201012-27

Поземлен имот с площ от 2 648
кв.м. ( две хиляди шестстотин
четиридесет и осем квадратни
метра) с начин на трайно ползване:
лозови насаждения, съставляващ
имот №278 (двеста седемдесет и
123,90 лв.
осем) от масив 33 (тридесет и три)
по кадастралната карта на
местността “Пантелей, Липака” в
землището на кв. Дебър, гр.
Първомай

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на търг на "ДОЯН
000471536Ю на
АГРО" ЕООД гр. София.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко
продажба вписан под
№21 на 16.08.2010
год., том V, дв.вх.
№1196 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15888/27.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай

Заповед за
отписване:
РД-15-888/201012-27

Поземлен имот с площ от 2 794
кв.м. ( две хиляди седемстотин
деветдесет и четири квадратни
метра) с начин на трайно ползване:
лозови насаждения, съставляващ
имот №277 (двеста седемдесет и
130,80 лв.
седем) от масив 33 (тридесет и
три) по кадастралната карта на
местността “Пантелей, Липака” в
землището на кв. Дебър, гр.
Първомай..

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на търг на "ДОЯН
000471536Ю на
АГРО" ЕООД гр. София.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко
продажба вписан под
№21 на 16.08.2010
год., том V, дв.вх.
№1196 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15888/27.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-888/201012-27

Продаден на търг на "ДОЯН
АГРО" ЕООД гр. София.

Договор за покупко
продажба вписан под
№21 на 16.08.2010
год., том V, дв.вх.
№1196 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15-

Заповед за
отписване:
РД-15-888/201012-27

Поземлен имот с площ от 2 794
кв.м. ( две хиляди седемстотин
деветдесет и четири квадратни
метра) с начин на трайно ползване:
лозови насаждения, съставляващ
имот №277 (двеста седемдесет и
седем) от масив 33 (тридесет и

37

38

39

40

297/07-042010

298/07-042010

299/15-042010

300/15-042010

297

298

299

300

кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33, имот с №279 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33, имот с №281 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33, имот с №282 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл. Пловдив

три) по кадастралната карта на
местността “Пантелей, Липака” в
землището на кв. Дебър, гр.
Първомай..

888/27.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай.

Поземлен имот с площ от 3 308
кв.м. (три хиляди триста и осем
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
154,80 лв.
№279 (двеста седемдесет и девет)
от масив 33 (тридесет и три) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай..

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на търг на "ДОЯН
000471536Ю на
АГРО" ЕООД гр. София.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко
продажба вписан под
№21 на 16.08.2010
год., том V, дв.вх.
№1196 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15888/27.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-888/201012-27

Поземлен имот с площ от 1323
кв.м. (хиляда триста двадесет и три
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
61,90 лв.
№281 (двеста осемдесет и един) от
масив 33 (тридесет и три) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай..

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на търг на "ДОЯН
000471536Ю на
АГРО" ЕООД гр. София.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко
продажба вписан под
№21 на 16.08.2010
год., том V, дв.вх.
№1196 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15888/27.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-888/201012-27

Поземлен имот с площ от 1 685
кв.м. (хиляда шестстотин
осемдесет и пет квадратни метра) с
начин на трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
78,90 лв.
№282 (двеста осемдесет и два) от
масив 33 (тридесет и три) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай..

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на търг на "ДОЯН
000471536Ю на
АГРО" ЕООД гр. София.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко
продажба вписан под
№21 на 16.08.2010
год., том V, дв.вх.
№1196 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15888/27.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-888/201012-27

Урегулиран поземлен имот с
площ от 4 940 кв.м. (четирихиляди
деветстотин и четиридесет
Област Пловдивска,
квадратни метра), представляващ
община Първомай, гр.
УПИ ХІV - автогара
Първомай, кв.70, УПИ ХІV
(четиринадесет римско - автогара)
- автогара по плана на гр.
в кв. 70 (седемдесет) по плана на
Първомай, одобрен със
гр. Първомай ведно с: - автогара,
заповед №РД-15-666/1994
2МС със ЗП-378 кв.м. (триста
год., ул."Братя Миладинови
седемдесет и осем квадратни
- север" №9.
метра) с мазе ПП -25 кв.м.
(двадесет и пет квадратни метра)
година на строеж за І етаж -1969

113 577,40 лв. в
това число: за земя 33987,20 лв.,
автогара - 57164,10
лв., агрегатно –
1156,90 лв., пункт
ГТП - 15674,40 лв.,
тоалетна – 5594,80
лв

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

41

301/15-042010

301

42

302/16-042010

302

43

303/16-042010

44

304/22-042010

45

305/22-042010

303

304

305

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.. - агрегатно МС със ЗП 14 кв.м. (четиринадесет квадратни
метра), построено 1984 г. тоалетна МС със ЗП - 77 кв.м.
(седемдесет и седем квадратни
метра), построена 1969 год.
Поземлен имот с площ от 4,098
Област Пловдивска,
дка (четири декара деветдесет и
община Първомай, с.
осем квадратни метра), с начин на
Крушево с ЕКАТТЕ 40155,
трайно ползване: Нива,
местност „Лозята”, имот с
съставляващ имот №001253 (нула, 378,40 лв.
№001253 по картата на
нула, едно, две, пет, три) в
възстановената собственост
местността „Лозята” по картата на
за землището на с.
възстановената собственост за
Крушево.
землището на с.Крушево.
Поземлен имот с площ от 14,345
Област Пловдивска,
дка (четиринадесет декара триста
община Първомай, с.
четиридесет и пет квадратни
Крушево с ЕКАТТЕ 40155,
метра) с начин на трайно ползване:
местност „Лозята”, имот с
Нива, съставляващ имот №001261 824,70 лв.
№001261 по картата на
(нула, нула, едно, две, шест, едно)
възстановената собственост
в местността „Лозята” по картата
за землището на с.
на възстановената собственост за
Крушево.
землището на с.Крушево
Поземлен имот с площ от 2,456
Област Пловдивска,
дка (два декара четиристотин
община Първомай, с.
петдесет и шест квадратни метра)
Крушево с ЕКАТТЕ 40155, с начин на трайно ползване:
местност „Чумлек дере”, Изоставена нива, съставляващ
180,10 лв.
имот с №004023 по картата имот №004023 (нула, нула, четири,
на възстановената
нула, две, три) в местността
собственост за землището „Чумлек дере” по картата на
на с. Крушево.
възстановената собственост за
землището на с.Крушево
Бивш склад към помпена станция
за напояване, представляващ
едноетажна полумасивна сграда
Област Пловдивска,
със ЗП - 30 кв.м. (тридесет
община Първомай,
квадратни метра), изграден 1986
землище с.Дълбок извор с
год., построен в поземлен имот
ЕКАТТЕ 24493, имот с
частна държавна собственост с
627,60 лв.
№000263 по картата на
начин на трайно ползване:
възстановената собственост
Стопански двор, съставляващ имот
за землището на с. Дълбок
с №000263 (нула,нула, нула, две,
извор.
шест, три) по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Дълбок извор.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 13.169
община Първомай, с.
дка (тринадесет декара сто
Крушево с ЕКАТТЕ 40155, шестдесет и девет квадратни
1032,60 лв.
местност „Ямата/ялзмата”, метра) с начин на трайно ползване:
имот с №004098 по картата Нива, пета категория, съставляващ

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
Договор за наем №РД-13с Булстат
256/19.10.2018 г. за 5г. – наемател
000471536Ю на
ЕТ „ШАН-ШАБАН РАФЕТ”, гр.
основание чл.12, ал.5
Хасково
от Закона за
общинската
собственост
Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
Договор за наем №РД-13с Булстат
256/19.10.2018 г. за 5г. – наемател
000471536Ю на
ЕТ „ШАН-ШАБАН РАФЕТ”, гр.
основание чл.12, ал.5
Хасково
от Закона за
общинската
собственост
Имотът се
управлява от кмета
Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай
ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с Булстат
вписано в Търговския регистър
000471536Ю на
при АВ с ЕИК 201304848,
основание чл.12, ал.5
представлявано от управителя
от Закона за
Йорданка Кирилова Гълъбова.
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-55/2015Първомай и отписан 02-05
със Заповед №РД-1555/05.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "Бор чвор" ЕООД 000471536Ю на
гр. Пловдив ЕИК 115842311
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба на недвижим
имот вписан под №
174, том VІІІ, дв. вх. Заповед за
№2280 на 27.12.2010 отписване:
год.. Отписан със
РД-15-53/2011Заповед №РД -15 01-24
53/24.01.2011 год. на
кмета на община
Първомай.

Имотът се
Продаден на "ОМЕГА АГРО
управлява от кмета ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
на община Първомай вписано в Търговския регистър
с Булстат
при АВ с ЕИК 201304848,
000471536Ю на
представлявано от управителя

Договор за покупко Заповед за
продажба вписан под
отписване:
№49, том 9, вх. №2522,
РД-15-55/2015дв.вх. №2489 на
02-05
21.10.2014 год. при

на възстановената
имот №004098 (нула, нула, четири,
собственост за землището нула, девет, осем) в местността
на с. Крушево.
„Ямата/ялзмата” по картата на
възстановената собственост за
землището на с.Крушево.
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47

48

49

50

306/22-042010

307/22-042010

308/17-052010

309/17-052010

310/18-052010

306

307

308

309

310

Поземлен имот с площ от 4, 117
дка (четири декара сто и
седемнадесет квадратни метра) с
начин на трайно ползване: Нива,
пета категория (0,191) и четвърта
(3,926), съставляващ имот
№004078 (нула, нула, четири,
нула, седем, осем) в местността
„Армутлука” по картата на
възстановената собственост за
землището на с.Крушево
Поземлен имот с площ от 52,602
дка (петдесет и два декара
Област Пловдивска,
шестстотин и два квадратни метра)
община Първомай, с.
с начин на трайно ползване:
Крушево с ЕКАТТЕ 40155,
Изоставена нива, пета категория
местност „Армутлука”,
съставляващ имот №004080 (нула,
имот с №004080 по картата
нула, четири, нула, осем, нула) в
на възстановената
местността „Армутлука” по
собственост за землището
картата на възстановената
на с. Крушево.
собственост за землището на
с.Крушево
Незастроен урегулиран поземлен
Област Пловдивска,
имот с площ от 2 390 (две хиляди
община Първомай, с.Искра,
триста и деветдесет) квадратни
кв. 72 а , УПИ ХІІметра, съставляващ УПИ ХІІобществени и религиозни
обществени и религиозни
дейности по плана на с.
дейности (дванадесет римско тире
Искра, одобрен със
обществени и религиозни
Заповеди №308/1971 год. и
дейности) в кв.72 а (седемдесет и
№РД-15-848/21.10.2009
две буква „а”) по плана на с.
год.
Искра.
Поземлен имот с площ от 11,400
Област Пловдивска,
дка (единадесет декара и
община Първомай, с.
четиристотин квадратни метра) с
Крушево с ЕКАТТЕ 40155,
начин на трайно ползване: Нива,
местност
четвърта категория, съставляващ
„Съите/Д.Г.Кошуолу”,
парцел 115 (сто и петнадесет) от
имот с №005115 по картата
масив 5 (пет) в местността
на възстановената
„Съите/Д.Г.Кошуолу” по картата
собственост за землището
на възстановената собственост за
на с. Крушево.
землището на с.Крушево.
Поземлен имот с площ от 9, 590
Област Пловдивска,
дка (девет декара петстотин и
община Първомай, с.
деветдесет квадратни метра) с
Крушево с ЕКАТТЕ 40155,
начин на трайно ползване: Нива,
местност „Ямата/Ялзмата”,
шеста категория, съставляващ
имот с №004130 по картата
парцел 130 (сто и тридесет) от
на възстановената
масив 4 (четири) в местността
собственост за землището
„Ямата/Ялзмата” по картата на
на с. Крушево.
възстановената собственост за
Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Крушево с ЕКАТТЕ 40155,
местност „„Армутлука””,
имот с №004078 по картата
на възстановената
собственост за землището
на с. Крушево.

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

367,117 лв.

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

4 123,80 лв.

мотът се управлява
от кмета на община
Първомай с Булстат Договор за наем №РД-13000471536Ю на
256/19.10.2018 г. за 5г. – наемател
основание чл.12, ал.5 ЕТ „ШАН-ШАБАН РАФЕТ”, гр.
от Закона за
Хасково
общинската
собственост

10 277 лева

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

1176,50 лв

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
Договор за наем №РД-13с Булстат
256/19.10.2018 г. за 5г. – наемател
000471536Ю на
ЕТ „ШАН-ШАБАН РАФЕТ”, гр.
основание чл.12, ал.5
Хасково
от Закона за
общинската
собственост

699,10 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
Договор за наем №РД-13с Булстат
256/19.10.2018 г. за 5г. – наемател
000471536Ю на
ЕТ „ШАН-ШАБАН РАФЕТ”, гр.
основание чл.12, ал.5
Хасково
от Закона за
общинската
собственост

Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-1555/05.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

землището на с.Крушево.
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311/05-072010

312/05-072010

313/05-072010
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314/05-072010

55

315/05-072010
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312

313

314
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Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33, имот с №310 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33, имот с №313 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл.Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33, имот с №314 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33, имот с №315 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност

Поземлен имот с площ от 2137
кв.м. (две хиляди сто тридесет и
седем квадратни метра) с начин на
трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
100 лв.
№310 (триста и десет) от масив 33
(тридесет и три) по кадастралната
карта на местността “Пантелей,
Липака” в землището на кв. Дебър,
гр. Първомай..

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на търг на "ДОЯН
000471536Ю на
АГРО" ЕООД гр. София.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№58 на 16.08.2010
год., том VІІ, дв.вх.
№1844 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15866/15.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай

Заповед за
отписване:
РД-15-866/201012-15

Поземлен имот с площ от 1939
кв.м. (хиляда деветстотин тридесет
и девет квадратни метра) с начин
на трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
90,70 лв.
№313 (триста и тринадесет) от
масив 33 (тридесет и три) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай..

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на търг на "ДОЯН
000471536Ю на
АГРО" ЕООД гр. София.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№58 на 16.08.2010
год., том VІІ, дв.вх.
№1844 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15866/15.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай

Заповед за
отписване:
РД-15-866/201012-15

Поземлен имот с площ от 1952
кв.м. (хиляда деветстотин петдесет
и два квадратни метра) с начин на
трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
91,40 лв.
№314 (триста и четиринадесет) от
масив 33 (тридесет и три) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай..

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на търг на "ДОЯН
000471536Ю на
АГРО" ЕООД гр. София.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№58 на 16.08.2010
год., том VІІ, дв.вх.
№1844 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15866/15.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай

Заповед за
отписване:
РД-15-866/201012-15

Поземлен имот с площ от 1722
кв.м. (хиляда седемстотин
двадесет и две квадратни метра) с
начин на трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
80,60 лв.
№315 (триста и петнадесет) от
масив 33 (тридесет и три) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай..

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на търг на "ДОЯН
000471536Ю на
АГРО" ЕООД гр. София.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№58 на 16.08.2010
год., том VІІ, дв.вх.
№1844 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15866/15.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай

Заповед за
отписване:
РД-15-866/201012-15

Поземлен имот с площ от 1248
кв.м. (хиляда двеста четиридесет и
осем квадратни метра) с начин на 58,40 лв.
трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот

Имотът се
управлява от кмета
Продаден на търг на "ДОЯН
на община Първомай
АГРО" ЕООД гр. София.
с Булстат
000471536Ю на

Договор за покупкопродажба вписан под
№58 на 16.08.2010
год., том VІІ, дв.вх.
№1844 при СВ гр.

Заповед за
отписване:
РД-15-866/201012-15
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318/07-072010

319/07-072010
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“Пантелей Липака" масив
33, имот с №300 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33, имот с №302 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на област Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33, имот с №303 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на обл. упр. на област
Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33, имот с №306 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на обл. упр. на област
Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33, имот с №307 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004

№300 (триста) от масив 33
(тридесет и три) по кадастралната
карта на местността “Пантелей,
Липака” в землището на кв. Дебър,
гр. Първомай..

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

Първомай. Отписан
със Заповед №15866/15.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай

Поземлен имот с площ от 1914
кв.м. (хиляда деветстотин и
четиринадесет квадратни метра) с
начин на трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
89,60 лв.
№302 (триста и две) от масив 33
(тридесет и три) по кадастралната
карта на местността “Пантелей,
Липака” в землището на кв. Дебър,
гр. Първомай..

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на търг на "ДОЯН
000471536Ю на
АГРО" ЕООД гр. София.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№58 на 16.08.2010
год., том VІІ, дв.вх.
№1844 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15866/15.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай

Поземлен имот с площ от 1532
кв.м. (хиляда петстотин тридесет и
два квадратни метра) с начин на
трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
71,70 лв.
№303 (триста и три) от масив 33
(тридесет и три) по кадастралната
карта на местността “Пантелей,
Липака” в землището на кв. Дебър,
гр. Първомай..

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на търг на "ДОЯН
000471536Ю на
АГРО" ЕООД гр. София.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№58 на 16.08.2010
год., том VІІ, дв.вх.
№1844 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15866/15.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай

Заповед за
отписване:
РД-15-866/201012-15

Поземлен имот с площ от 1037
кв.м. (хиляда тридесет и седем
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
48,50 лв.
№306 (триста и шест) от масив 33
(тридесет и три) по кадастралната
карта на местността “Пантелей,
Липака” в землището на кв. Дебър,
гр. Първомай..

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на търг на "ДОЯН
000471536Ю на
АГРО" ЕООД гр. София.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№58 на 16.08.2010
год., том VІІ, дв.вх.
№1844 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15866/15.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай

Заповед за
отписване:
РД-15-866/201012-15

Поземлен имот с площ от 2696
кв.м. (две хиляди шестотин
деветдесет и шест квадратни
метра) с начин на трайно ползване:
лозови насаждения, съставляващ
126,20 лв.
имот №307 (триста и седем) от
масив 33 (тридесет и три) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай..

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на търг на "ДОЯН
000471536Ю на
АГРО" ЕООД гр. София.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№58 на 16.08.2010
год., том VІІ, дв.вх.
№1844 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15866/15.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай

Заповед за
отписване:
РД-15-866/201012-15

60

61

62

320/07-072010

321/19-072010

322/19-072010

63

323/19-072010

64

324/19-072010

320

321

322

323

324

год. на обл. упр. на област
Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33, имот с №309 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на обл. упр. на област
Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33, имот с №294 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на обл. упр. на област
Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33, имот с №295 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на обл. упр. на област
Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33, имот с №296 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на обл. упр. на област
Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с

Поземлен имот с площ от 1190
кв.м. (хиляда сто и деветдесет
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
55,70 лв.
№309 (триста и девет) от масив 33
(тридесет и три) по кадастралната
карта на местността “Пантелей,
Липака” в землището на кв. Дебър,
гр. Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на търг на "ДОЯН
000471536Ю на
АГРО" ЕООД гр. София.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№58 на 16.08.2010
год., том VІІ, дв.вх.
№1844 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15866/15.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай

Заповед за
отписване:
РД-15-866/201012-15

Поземлен имот с площ от 2348
кв.м. (две хиляди триста
четиридесет и осем квадратни
метра) с начин на трайно ползване:
лозови насаждения, съставляващ
имот №294 (двеста деветдесет и
109,90 лв.
четири) от масив 33 (тридесет и
три) по кадастралната карта на
местността “Пантелей, Липака” в
землището на кв. Дебър, гр.
Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на търг на "ДОЯН
000471536Ю на
АГРО" ЕООД гр. София.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№58 на 16.08.2010
год., том VІІ, дв.вх.
№1844 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15866/15.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай

Заповед за
отписване:
РД-15-866/201012-15

Поземлен имот с площ от 1 313
кв.м. (хиляда триста и тринадесет
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
61,40 лв.
№295 (двеста деветдесет и пет) от
масив 33 (тридесет и три) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на търг на "ДОЯН
000471536Ю на
АГРО" ЕООД гр. София.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№58 на 16.08.2010
год., том VІІ, дв.вх.
№1844 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15866/15.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай

Заповед за
отписване:
РД-15-866/201012-15

Поземлен имот с площ от 2769
кв.м. (две хиляди седемстотин
шестдесет и девет квадратни
метра) с начин на трайно ползване:
лозови насаждения, съставляващ
имот №296 (двеста деветдесет и
129,60 лв.
шест) от масив 33 (тридесет и три)
по кадастралната карта на
местността “Пантелей, Липака” в
землището на кв. Дебър, гр.
Първомай..

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на търг на "ДОЯН
000471536Ю на
АГРО" ЕООД гр. София.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№58 на 16.08.2010
год., том VІІ, дв.вх.
№1844 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15866/15.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай

Заповед за
отписване:
РД-15-866/201012-15

Поземлен имот с площ от 2558
кв.м. (две хиляди петстотин
119,70 лв.
петдесет и осем квадратни метра) с
начин на трайно ползване: лозови

Имотът се
управлява от кмета Продаден на търг на "ДОЯН
на община Първомай АГРО" ЕООД гр. София.
с Булстат

Договор за покупкопродажба вписан под
№58 на 16.08.2010
год., том VІІ, дв.вх.

65

66

67

68

325/19-072010

326/22-072010

327/22-072010

328/22-072010

325

326

327

328

ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33, имот с №297 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на обл. упр. на област
Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33, имот с №298 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на обл. упр. на област
Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
32, имот с №48 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на обл. упр. на област
Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
32, имот с №49по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на обл. упр. на област
Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
32, имот с №52 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със

насаждения, съставляващ имот
№297 (двеста деветдесет и седем
от масив 33 (тридесет и три) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай..

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

№1844 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15866/15.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай

Поземлен имот с площ от 1600
кв.м. (хиляда и шестстотин
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
74,90 лв.
№298 (двеста деветдесет и осем)
от масив 33 (тридесет и три) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай..

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на търг на "ДОЯН
000471536Ю на
АГРО" ЕООД гр. София.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№58 на 16.08.2010
год., том VІІ, дв.вх.
№1844 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15866/15.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай

Заповед за
отписване:
РД-15-866/201012-15

Поземлен имот с площ от 1895
кв.м. (хиляда осемстотин
деветдесет и пет квадратни метра)
с начин на трайно ползване:
лозови насаждения, съставляващ
88,70 лв.
имот №48 (четиридесет и осем) от
масив 32 (тридесет и две) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай..

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на търг на "ДОЯН
000471536Ю на
АГРО" ЕООД гр. София.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№58 на 16.08.2010
год., том VІІ, дв.вх.
№1844 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15866/15.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай

Заповед за
отписване:
РД-15-866/201012-15

Поземлен имот с площ от
2955кв.м. (две хиляди деветстотин
петдесет и пет квадратни метра) с
начин на трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
138,30 лв.
№49 (четиридесет и девет) от
масив 32 (тридесет и две) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на търг на "ДОЯН
000471536Ю на
АГРО" ЕООД гр. София.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№58 на 16.08.2010
год., том VІІ, дв.вх.
№1844 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15866/15.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай

Заповед за
отписване:
РД-15-866/201012-15

Поземлен имот с площ от 2 988
кв.м. (две хиляди деветстотин
осемдесет и осем квадратни метра)
с начин на трайно ползване:
лозови насаждения, съставляващ
139,80 лв.
имот №52 (петдесет и две) от
масив 32 (тридесет и две) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на търг на "ДОЯН
000471536Ю на
АГРО" ЕООД гр. София.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№58 на 16.08.2010
год., том VІІ, дв.вх.
№1844 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15866/15.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай

Заповед за
отписване:
РД-15-866/201012-15
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70

71

72

329/22-072010

330/22-072010

331/16-082010

332/17-092010

329

330

331

332

Заповед №108/18.03.2004
год. на обл. упр. на област
Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
32, имот с №53 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на обл. упр. на област
Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
32, имот с №54 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на обл. упр. на област
Пловдив

Поземлен имот с площ от 2231
кв.м. (две хиляди двеста тридесет
и един квадратни метра) с начин
на трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
104,40 лв.
№53 (петдесет и три) от масив 32
(тридесет и две) по кадастралната
карта на местността “Пантелей,
Липака” в землището на кв. Дебър,
гр. Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на търг на "ДОЯН
000471536Ю на
АГРО" ЕООД гр. София.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№58 на 16.08.2010
год., том VІІ, дв.вх.
№1844 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15866/15.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай

Заповед за
отписване:
РД-15-866/201012-15

Поземлен имот с площ от 933
кв.м. (деветстотин тридесет и три
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
43,70 лв.
№54 (петдесет и четири) от масив
32 (тридесет и две) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на търг на "ДОЯН
000471536Ю на
АГРО" ЕООД гр. София.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№58 на 16.08.2010
год., том VІІ, дв.вх.
№1844 при СВ гр.
Първомай. Отписан
със Заповед №15866/15.12.2010 год. на
кмета на общ.
Първомай

Заповед за
отписване:
РД-15-866/201012-15

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай Булстат
Продаден на Христоз Панчев
000471536 Ю на
Христозов
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко
продажба вписан под
№44, том І, дв.вх. №79
Заповед за
на 25.01.2013 год. при
отписване:
СВ гр. Първомай и
РД-15-83/2013отписан със Заповед
02-22
№РД -15-83/22.02.2013
год. на Кмета на
община Първомай.

Поземлен имот с площ от 24, 857
дка. (двадесет и четири декара и
Област Пловдивска,
осемстотин петдесет и седем
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на гр. Първомай
трайно ползване: Изоставена нива,
с ЕКАТТЕ 59080,
категория на земята при
местността “Адата ормана
неполивни условия: Пета (0,396) и 3513,70 лв.
п. чил” , имот с №330001
Четвърта (24,461), съставляващ
по картата на
имот №330001 (три, три, нула,
възстановената собственост
нула, нула, едно) в местността
за землището на
“Адата ормана п. чил” по картата
гр.Първомай
на възстановената собственост за
землището на гр. Първомай.
Урегулиран поземлен имот с
площ от 4 340 кв.м. (четири
хиляди триста и четиридесет
Област Пловдивска,
квадратни метра), представляващ
община Първомай, гр.
УПИ ХІV - автогара
Първомай, кв.70, УПИ ХІV (четиринадесет римско - автогара) 92 631,70 лв. в т.ч. :
- автогара по плана на гр. в кв. 70 (седемдесет) по плана на за земя - 29859,20
Първомай, одобрен със
гр. Първомай, ведно с: 2МС(
лв. за 2МС- 56
заповед №РД-15-666/1994 бивша автогара) със ЗП-378 кв.м. 020,80 лв., тоалетна
год. и зап. №РД-15(триста седемдесет и осем
5594,80 лв. и МС - 1
603/03.09.2010 год.,
квадратни метра) с мазе ПП -25
156,90 лв.
ул."Братя Миладинови кв.м. (двадесет и пет квадратни
север" №9.
метра) година на строеж за І етаж 1969 год., ІІ етаж -1987 год., МС
(тоалетна) със ЗП - 77 кв.м.
(седемдесет и седем квадратни

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

73

74

75

333/17-092010

334/05-102010

335/05-102010

333

334

335

76

336/11-102010

336

77

337/11-102010

337

метра), построена 1969 год. и МС
(агрегатно) със ЗП - 14 кв.м.
(четиринадесет квадратни метра),
построено 1984 г..
Урегулиран поземлен имот с
Област Пловдивска,
площ от 600 кв.м. (шестстотин
община Първомай, гр.
квадратни метра), представляващ
Първомай, кв.70, УПИ
УПИ ХХІІІ-обслужващи дейности
ХХІІІ-обслужващи
(двадесет и три римско 19 802 лв. в т.ч. : за
дейности по плана на гр.
обслужващи дейности) в кв. 70
земя - 4128,00 лв. за
Първомай, одобрен със
(седемдесет) по плана на гр.
МС- 15 674,40 лв.
заповед №РД-15-666/1994 Първомай, заедно с МС (пункт за
год. и зап. №РД-15годишен технически преглед) със
603/03.09.2010 год.,
ЗП - 157 кв.м.(сто петдесет и седем
ул."Хаджи Димитър" №2а квадратни метра), построен 2002
год..
Поземлен имот с площ от 9.377
дка (девет декара триста
Област Пловдивска,
седемдесет и седем квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землище с. Виница с
Нива, категория на земята при
1270,10 лв. (хиляда
ЕКАТТЕ 11123, местност неполивни условия: четвърта,
двеста и седемдесет
„Малкия юрт”, имот с
съставляващ парцел 29 (двадесет и
лева и 10ст.)
№061029 по картата на
девет) от масив 61 (шестдесет и
възстановената собственост едно) в местността „Малкия юрт”
за землището на с. Виница по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Виница.
Поземлен имот с площ от 75.459
дка (седемдесет и пет декара
Област Пловдивска,
четиристотин петдесет и девет
община Първомай, с.
квадратни метра) с начин на
Крушево с ЕКАТТЕ 40155,
трайно ползване: Нива, категория
местност „Янакиев
5916,00 лв. (пет
на земята при неполивни условия:
кладенец”,имот с №004112
хиляди деветстотин
пета , съставляващ имот №004112
по картата на
и шестнадесет лева)
(нула, нула, четири, едно, едно,
възстановената собственост
две) в местността „Янакиев
за землището на с.
кладенец” по картата на
Крушево.
възстановената собственост за
землището на с.Крушево.
Незастроен поземлен имот с площ
от 1570 кв.м. (хиляда петстотин и
Област Пловдивска,
седемдесет квадратни метра),
община Първомай, село
съставляващ ПИ №934
Дълбок извор, кв. 28а, ПИ (деветстотин тридесет и четири),
5 805,90 лв.
№ 934 по плана на с.
попадащ в УПИ ХІІІ-828
Дълбок извор, одобрен със (тринадесет римско тире
заповед №374/1971 год.
осемстотин двадесет и осем) в
квартал 28а (двадесет и осем "а")
по плана на с.Дълбок извор.
Незастроен урегулиран поземлен
Област Пловдивска,
имот с площ от 4 680 кв.м. (четири
община Първомай, село
хиляди шестстотин и осемдесет
Дълбок извор, кв. 28а, УПИ квадратни метра), съставляващ
17 306,60 лв.
ХІV -общ. по плана на с.
УПИ ХІV- общински
Дълбок извор, одобрен със (четиринадесет римско тире
заповед №374/1971 год.
общински) в квартал 28а (двадесет
и осем "а") по плана на с.Дълбок

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

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на Делчо Спасов
000471536Ю на
Йорданов
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№180, том VІІІ, дв.вх.
Заповед за
№2286 на 28.12.2010 г.
отписване:
и отписан със Заповед
РД-15-51/2011№РД -15-51 от
01-24
24.01.2011 год. на
кмета на община
Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай
ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с Булстат
вписано в Търговския регистър
000471536Ю на
при АВ с ЕИК 201304848,
основание чл.12, ал.5
представлявано от управителя
от Закона за
Йорданка Кирилова Гълъбова.
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-55/2015Първомай и отписан 02-05
със Заповед №РД-1555/05.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

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

Договор за покупко продажба вп. №158,
том VІІІ, дв.вх.№2261
на 23.12.2010 год. и
отписан със заповед
№РД-15-54/24.01.2011
год. на кмета на
община Първомай

Заповед за
отписване:
РД-15-54/201101-24

извор.

78

79

80

81

338/01-112010

339/01-112010

340/01-112010

341/01-112010

за общинската
собственост
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.

338

Незастроен урегулиран поземлен
Област Пловдивска,
имот с площ от 420 кв. м.
община Първомай, гр.
(четиристотин и двадесет
Първомай, кв.Дебър, кв.75,
квавадратни метра) предназначен
УПИ ІІІ - социални жилища
за жилищно строителство,
по плана на кв.Дебър,
2 429,70 лв.
съставляващ УПИ ІІІ - социални
одобрен със заповеди
жилища (три римско - социални
№626/1965 год., №РД-22жилища) в кв.75 (седемдесет и пет)
56/1989 год. и №РД-15по плана на кв.Дебър,
679/08.10.2010 год.
гр.Първомай.

339

Област Пловдивска,
община Първомай, гр.
Първомай, кв.Дебър, кв.75,
УПИ ІV- социални жилища
по плана на кв.Дебър,
одобрен със заповеди
№626/1965 год., №РД-2256/1989 год. и №РД-15679/08.10.2010 год.

Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 390 кв. м. (триста и
деветдесет квавадратни метра)
предназначен за жилищно
строителство, съставляващ УПИ
2 256,10 лв.
ІV - социални жилища (четири
римско - социални жилища) в
кв.75 (седемдесет и пет) по плана
на кв.Дебър, 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.

340

Област Пловдивска,
община Първомай, гр.
Първомай, кв.Дебър, кв.75,
УПИ V- социални жилища
по плана на кв.Дебър,
одобрен със заповеди
№626/1965 год., №РД-2256/1989 год. и №РД-15679/08.10.2010 год.

Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 420 кв. м.
(четиристотин и двадесет
квавадратни метра) предназначен
за жилищно строителство,
2 429,70 лв.
съставляващ УПИ V - социални
жилища (пет римско - социални
жилища) в кв.75 (седемдесет и пет)
по плана на кв.Дебър, 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

Област Пловдивска,
община Първомай, гр.
Първомай, кв.Дебър, кв.75,
УПИ VІ- социални жилища
по плана на кв.Дебър,
одобрен със заповеди
№626/1965 год., №РД-2256/1989 год. и №РД-15679/08.10.2010 год.

Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 410 кв. м.
(четиристотин и десет квавадратни
метра) предназначен за жилищно
строителство, съставляващ УПИ
2 158,70 лв.
VІ - социални жилища (шест
римско - социални жилища) в
кв.75 (седемдесет и пет) по плана
на кв.Дебър, 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

Област Пловдивска,
община Първомай, гр.
Първомай, кв.Дебър, кв.75,
УПИ ХХVІІ- социални
жилища по плана на
кв.Дебър, одобрен със
заповеди №626/1965 год.,
№РД-22-56/1989 год. и
№РД-15- 679/08.10.2010
год.
Област Пловдивска,

Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 380 кв. м. (триста и
осемдесет квавадратни метра)
предназначен за жилищно
строителство, съставляващ УПИ
2 198,30 лв.
ХХVІІ - социални жилища
(двадесет и седем римско социални жилища) в кв.75
(седемдесет и пет) по плана на
кв.Дебър, гр.Първомай
Незастроен урегулиран поземлен 2000,70 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
Имотът се

341

82

342/01-112010

342

83

343/01-11-

343

Учредено безсрочно възмездно
право на строеж на Йордан
Тосков Асенов от гр. Първомай
за жилищна сграда със ЗП 80
кв.м.. На основание РЕШЕНИЕ
№532 на Общ. съвет гр.
Първомай, взето на 27.03.2015
год. по протокол №47 е слючен
Договор вписан под №183, том 3
вх. №939 на 20.05.2015 год. в
Службата по вписванията гр.
Първомай.

Учредено безсрочно възмездно
право на строеж на Борис
Йорданов Асенов от гр.
Първомай за жилищна сграда със
ЗП 80 кв.м.. На основание
РЕШЕНИЕ №425 на Общ. съвет
гр. Първомай, прието на
28.05.2014 год. по протокол №36
е слючен Договор вписан под
№141, том 7 вх. №1921 , дв.вх.
№1891 на 14.08.2014 год. в
Службата по вписванията гр.
Първомай.

2010

84

344/02-112010

община Първомай, гр.
Първомай, кв.Дебър, кв.75,
УПИ ХХVІІІ- социални
жилища по плана на
кв.Дебър, одобрен със
заповеди №626/1965 год.,
№РД-22-56/1989 год. и
№РД-15- 679/08.10.2010
год.

344

85

345/08-112010

345

86

346/08-112010

346

87

347/08-112010

347

88

348/08-112010

348

имот с площ от 380 кв. м. (триста и
осемдесет квавадратни метра)
предназначен за жилищно
строителство, съставляващ УПИ
ХХVІІІ - социални жилища
(двадесет и осем римско социални жилища) в кв.75
(седемдесет и пет) по плана на
кв.Дебър, гр.Първомай
Незастроен поземлен имот с площ
от 632 кв.м. (шестотин тридесет и
Област Пловдивска,
два квадратни метра), съставляващ
община Първомай, село
ПИ №733 (седемстотин тридесет и
Караджалово, кв. 17, ПИ №
три), попадащ в УПИ VІІ-147,
733, УПИ VІІ-147, търговия
търговия и обслужващи дейности
и обслужващи дейности по
(седем римско тире сто
плана на с. Караджалово,
четиридесет и седем, търговия и
одобрен със заповед
обслужващи дейности ) в квартал
№229/1977 год.
17 (седемнадесет) по плана на
с.Караджалово.
Област Пловдивска,
Незастроен урегулиран поземлен
община Първомай, гр.
имот с площ от 350 кв. м. (триста и
Първомай, кв.Дебър, кв.75,
петдесет квавадратни метра)
УПИ ХХІХ- социални
предназначен за жилищно
жилища по плана на
строителство, съставляващ УПИ
кв.Дебър, одобрен със
ХХІХ- социални жилища (двадесет
заповеди №626/1965 год.,
и девет римско - социални
№РД-22-56/1989 год. и
жилища) в кв.75 (седемдесет и пет)
№РД-15-679/08.10.2010
по плана на кв.Дебър, гр.Първомай
год.
Област Пловдивска,
Незастроен урегулиран поземлен
община Първомай, гр.
имот с площ от 380 кв. м. (триста и
Първомай, кв.Дебър, кв.75,
осемдесет квавадратни метра)
УПИ ХХХ- социални
предназначен за жилищно
жилища по плана на
строителство, съставляващ УПИ
кв.Дебър, одобрен със
ХХХ- социални жилища (тридесет
заповеди №626/1965 год.,
римско - социални жилища) в
№РД-22-56/1989 год. и
кв.75 (седемдесет и пет) по плана
№РД-15-679/08.10.2010
на кв.Дебър, гр.Първомай
год.
Област Пловдивска,
Незастроен урегулиран поземлен
община Първомай, гр.
имот с площ от 360 кв. м. (триста и
Първомай, кв.Дебър, кв.75, шестдесет квавадратни метра)
УПИ ХХХІ- социални
предназначен за жилищно
жилища по плана на
строителство, съставляващ УПИ
кв.Дебър, одобрен със
ХХХІ- социални жилища
заповеди №626/1965 год., (тридесет и едно римско №РД-22-56/1989 год. и
социални жилища) в кв.75
№РД-15-679/08.10.2010
(седемдесет и пет) по плана на
год.
кв.Дебър, гр.Първомай
Област Пловдивска,
Незастроен урегулиран поземлен
община Първомай, гр.
имот с площ от 370 кв. м. (триста и
Първомай, кв.Дебър, кв.75, седемдесет квавадратни метра)
УПИ ХІХ- социални
предназначен за жилищно
жилища по плана на
строителство, съставляващ УПИ
кв.Дебър, одобрен със
ХІХ социални жилища
заповеди №626/1965 год., (деветнадесет римско - социални
№РД-22-56/1989 год. и
жилища) в кв.75 (седемдесет и пет)

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

2437,80 лв.

1 842,80 лв.

2 000,70 лв.

1 895, 40 лв.

1 946,10 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
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 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 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 се
управлява от кмета
на Община
Първомай с
дан.№1169681402 и
Булстат 000471536
Ю на основание
чл.12, ал.5 от Закона

89

90

91

92

349/25-112010

350/25-112010

351/25-112010

352/25-112010

349

350

351

352

93

353/20-122010

353

94

354/20-122010

354

№РД-15-679/08.10.2010
год.
Област Пловдивска,
община Първомай, гр.
Първомай, кв.Дебър, кв.75,
УПИ ХVІ- социални
жилища по плана на
кв.Дебър, одобрен със
заповеди №626/1965 год.,
№РД-22-56/1989 год. и
№РД-15-679/08.10.2010
год.
Област Пловдивска,
община Първомай, гр.
Първомай, кв.Дебър, кв.75,
УПИ ХVІІ- социални
жилища по плана на
кв.Дебър, одобрен със
заповеди №626/1965 год.,
№РД-22-56/1989 год. и
№РД-15-679/08.10.2010
год.
Област Пловдивска,
община Първомай, гр.
Първомай, кв.Дебър, кв.75,
УПИ ХVІІІ- социални
жилища по плана на
кв.Дебър, одобрен със
заповеди №626/1965 год.,
№РД-22-56/1989 год. и
№РД-15-679/08.10.2010
год.
Област Пловдивска,
община Първомай, гр.
Първомай, кв.Дебър, кв.75,
УПИ ХХХІІ- социални
жилища по плана на
кв.Дебър, одобрен със
заповеди №626/1965 год.,
№РД-22-56/1989 год. и
№РД-15-679/08.10.2010
год.

по плана на кв.Дебър, гр.Първомай

Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 360 кв. м. (триста и
шестдесет квавадратни метра)
предназначен за жилищно
строителство, съставляващ УПИ
ХVІ- социални жилища
(шестнадесет римско - социални
жилища) в кв.75 (седемдесет и пет)
по плана на кв.Дебър,
гр.Първомай.
Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 345 кв. м. (триста
четиридесет и пет квавадратни
метра) предназначен за жилищно
строителство, съставляващ УПИ
ХVІІ- социални жилища
(седемнадесет римско - социални
жилища) в кв.75 (седемдесет и пет)
по плана на кв.Дебър,
гр.Първомай.
Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 345 кв. м. (триста
четиридесет и пет квавадратни
метра) предназначен за жилищно
строителство, съставляващ УПИ
ХVІІІ- социални жилища
(осемнадесет римско - социални
жилища) в кв.75 (седемдесет и пет)
по плана на кв.Дебър,
гр.Първомай.
Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 420 кв. м.
(четиристотин и двадесет
квавадратни метра) предназначен
за жилищно строителство,
съставляващ УПИ ХХХІІсоциални жилища (тридесет и две
римско - социални жилища) в
кв.75 (седемдесет и пет) по плана
на кв.Дебър, гр.Първомай.
Поземлен имот с площ от 11,434
дка. (единадесет декара
четиристотин тридесет и четири
квадратни метра) с начин на
Област Пловдивска,
трайно ползване: Друга
община Първомай,
селскостопанска територия,
землището на с.Поройна с
категория на земята при
ЕКАТТЕ 57806, имот с
неполивни условия: Пета (10,385)
№000131 по картата на
и Четвърта (1,049), съставляващ
възстановената собственост
имот с №000131 (нула, нула, нула,
едно, три, едно) по картата на
възстановената собственост за
землището на с Поройна.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 2,711
община Първомай,
дка. (два декара седемстотин и
землището на с.Поройна с единадесет квадратни метра) с

за общинската
собственост

1 730 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай Булстат
000471536 Ю на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

1 658,10 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай Булстат
000471536 Ю на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

1 658,10 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай Булстат
000471536 Ю на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

2429,70 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай Булстат
000471536 Ю на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

1 312,50 лв.

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

336,30 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на Община
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ЕКАТТЕ 57806, имот с
начин на трайно ползване: Друга
№000041 по картата на
селскостопанска територия,
възстановената собственост категория на земята при
за землището на с. Поройна неполивни условия: Пета (0,948) и
Четвърта (1,763), съставляващ
имот с №000041 (нула, нула, нула,
нула, четири, едно) по картата на
възстановената собственост за
землището на с Поройна.
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 1 569
землището на град
кв.м. (хиляда петстотин шестдесет
Първомай, кв. Дебър с
и девет квадратни метра) с начин
ЕКАТТЕ 59080, местност
на трайно ползване: лозови
“Пантелей Липака" масив
насаждения, съставляващ имот
33, имот с №319 по
№319 (триста и деветнадесет) от
кадастралната картата на
масив 33 (тридесет и три) по
местността “Пантелей,
кадастралната карта на местността
Липака”, одобрена със
“Пантелей, Липака” в землището
Заповед №108/18.03.2004
на кв. Дебър, гр. Първомай.
год. на обл. упр. на област
Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 2 547
землището на град
кв.м. (две хиляди петстотин
Първомай, кв. Дебър с
четиридесет и седем квадратни
ЕКАТТЕ 59080, местност
метра) с начин на трайно ползване:
“Пантелей Липака" масив
лозови насаждения, съставляващ
33, имот с №320 по
имот №320 (триста и двадесет) от
кадастралната картата на
масив 33 (тридесет и три) по
местността “Пантелей,
кадастралната карта на местността
Липака”, одобрена със
“Пантелей, Липака” в землището
Заповед №108/18.03.2004
на кв. Дебър, гр. Първомай.
год. на областен управител
на област Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 1 813
землището на град
кв.м. (хиляда осемстотин и
Първомай, кв. Дебър с
тринадесет квадратни метра) с
ЕКАТТЕ 59080, местност
начин на трайно ползване: лозови
“Пантелей Липака" масив
насаждения, съставляващ имот
33, имот с №321 по
№321 (триста и двадесет и едно) от
кадастралната картата на
масив 33 (тридесет и три) по
местността “Пантелей,
кадастралната карта на местността
Липака”, одобрена със
“Пантелей, Липака” в землището
Заповед №108/18.03.2004
на кв. Дебър, гр. Първомай.
год. на областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 1 099
община Първомай,
кв.м. (хиляда деветдесет и девет
землището на град
квадратни метра) с начин на
Първомай, кв. Дебър с
трайно ползване: лозови
ЕКАТТЕ 59080, местност насаждения, съставляващ имот
“Пантелей Липака" масив №322 (триста и двадесет и две) от
33, имот с №322 по
масив 33 (тридесет и три) по
кадастралната картата на кадастралната карта на местността
местността “Пантелей,
“Пантелей, Липака” в землището
Липака”, одобрена със
на кв. Дебър, гр. Първомай.

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

73,40 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН АГРО"
000471536Ю на
ЕООД гр. София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№128, том ІІІ, дв.вх.
№733/16.08.2010 г. и
отписан със Заповед
№РД -15-597 от
28.07.2011 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-597/201107-28

119,20 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН АГРО"
000471536Ю на
ЕООД гр. София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№128, том ІІІ, дв.вх.
№733/16.08.2010 г. и
отписан със Заповед
№РД -15-597 от
28.07.2011 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД -15-597/201107-28

84,80 лева

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН АГРО"
000471536Ю на
ЕООД гр. София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№128, том ІІІ, дв.вх.
№733/16.08.2010 г. и
отписан със Заповед
№РД -15-597 от
28.07.2011 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-597/201107-28

51,40 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН АГРО"
000471536Ю на
ЕООД гр. София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№128, том ІІІ, дв.вх.
№733/16.08.2010 г. и
отписан със Заповед
№РД -15-597 от
28.07.2011 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-597/201107-28
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Заповед №108/18.03.2004
год. на Областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33, имот с №323 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33, имот с №324 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33, имот с №325 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
38, имот с №132 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град

Поземлен имот с площ от 1 358
кв.м. (хиляда триста петдесет и
осем квадратни метра) с начин на
трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
63,60 лева
№323 (триста и двадесет и три) от
масив 33 (тридесет и три) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН АГРО"
000471536Ю на
ЕООД гр. София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№128, том ІІІ, дв.вх.
№733/16.08.2010 г. и
отписан със Заповед
№РД -15-597 от
28.07.2011 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-597/201107-28

Поземлен имот с площ от 3 244
кв.м. (три хиляди двеста
четиридесет и четири квадратни
метра) с начин на трайно ползване:
лозови насаждения, съставляващ
имот №324 (триста и двадесет и
151,80 лева
четири) от масив 33 (тридесет и
три) по кадастралната карта на
местността “Пантелей, Липака” в
землището на кв. Дебър, гр.
Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН АГРО"
000471536Ю на
ЕООД гр. София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№128, том ІІІ, дв.вх.
№733/16.08.2010 г. и
отписан със Заповед
№РД -15-597 от
28.07.2011 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-597/201107-28

Поземлен имот с площ от 2 096
кв.м. (две хиляди деветдесет и
шест квадратни метра) с начин на
трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
98,10 лв.
№325 (триста и двадесет и пет) от
масив 33 (тридесет и три) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН АГРО"
000471536Ю на
ЕООД гр. София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№128, том ІІІ, дв.вх.
№733/16.08.2010 г. и
отписан със Заповед
№РД -15-597 от
28.07.2011 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-597/201107-28

Поземлен имот с площ от 1 401
кв.м. (хиляда четиристотин и един
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
65,60 лв.
№132 (сто тридесет и две) от
масив 38 (тридесет и осем) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН АГРО"
000471536Ю на
ЕООД гр. София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№128, том ІІІ, дв.вх.
№733/16.08.2010 г. и
отписан със Заповед
№РД -15-597 от
28.07.2011 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-597/201107-28

Поземлен имот с площ от 1 050
кв.м. (хиляда и петдесет квадратни 49,10 лева
метра) с начин на трайно ползване:

Имотът се
Договор за покупко - продажба
управлява от кмета вписан под №128, том ІІІ, дв.вх.
на община Първомай №733/16.08.2010 г. и отписан със

Продаден на "ДОЯН
АГРО" ЕООД гр.
София

Заповед за
отписване:
РД-15-597/2011-
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Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
38, имот с №133 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл.Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
38, имот с №134 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на област Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
38, имот с №135 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл.Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
38, имот с №136 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на област Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
37, имот с №231 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,

лозови насаждения, съставляващ
имот №133 (сто тридесет и три) от
масив 38 (тридесет и осем) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай.

с Булстат
Заповед №РД -15-597 от
000471536Ю на
28.07.2011 год. на кмета на
основание чл.12, ал.5 община Първомай.
от Закона за
общинската
собственост

07-28

Поземлен имот с площ от 742
кв.м. (седемстотин четиридесет и
два квадратни метра) с начин на
трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
34,70 лв.
№134 (сто тридесет и четири) от
масив 38 (тридесет и осем) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН АГРО"
000471536Ю на
ЕООД гр. София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№128, том ІІІ, дв.вх.
№733/16.08.2010 г. и
отписан със Заповед
№РД -15-597 от
28.07.2011 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-597/201107-28

Поземлен имот с площ от 1 034
кв.м. (хиляда тридесет и четири
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
48,40 лева
№135 (сто тридесет и пет) от
масив 38 (тридесет и осем) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН АГРО"
000471536Ю на
ЕООД гр. София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№128, том ІІІ, дв.вх.
№733/16.08.2010 г. и
отписан със Заповед
№РД -15-597 от
28.07.2011 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-597/201107-28

Поземлен имот с площ от 1 518
кв.м. (хиляда петстотин и
осемнадесет квадратни метра) с
начин на трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
71,00 лв.
№136 (сто тридесет и шест) от
масив 38 (тридесет и осем) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН АГРО"
000471536Ю на
ЕООД гр. София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№128, том ІІІ, дв.вх.
№733/16.08.2010 г. и
отписан със Заповед
№РД -15-597 от
28.07.2011 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-597/201107-28

Поземлен имот с площ от 803
кв.м. (осемстотин и три квадратни
метра) с начин на трайно ползване:
лозови насаждения, съставляващ
имот №231 (двеста тридесет и
42,30 лв.
едно) от масив 37 (тридесет и
седем) по кадастралната карта на
местността “Пантелей, Липака” в
землището на кв. Дебър, гр.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН АГРО"
000471536Ю на
ЕООД гр. София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№128, том ІІІ, дв.вх.
№733/16.08.2010 г. и
отписан със Заповед
№РД -15-597 от
28.07.2011 год. на
кмета на община
Първомай.
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368/28-012011

369/28-012011

370/28-012011

368

369

370

111

371/28-012011

371

112

372/28-012011

372

Липака”, одобрена със
Първомай.
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на област Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 4 601
землището на град
кв.м. (четири хиляди шестотин и
Първомай, кв. Дебър с
един квадратни метра) с начин на
ЕКАТТЕ 59080, местност
трайно ползване: лозови
“Пантелей Липака" масив
насаждения, съставляващ имот
37, имот с №230 по
№230 (двеста и тридесет) от масив
кадастралната картата на
37 (тридесет и седем) по
местността “Пантелей,
кадастралната карта на местността
Липака”, одобрена със
“Пантелей, Липака” в землището
Заповед №108/18.03.2004
на кв. Дебър, гр. Първомай.
год. на областен управител
на област Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 672
землището на град
кв.м. (шестотин седемдесет и два
Първомай, кв. Дебър с
квадратни метра) с начин на
ЕКАТТЕ 59080, местност
трайно ползване: лозови
“Пантелей Липака" масив
насаждения, съставляващ имот
37, имот с №232 по
№232 (двеста тридесет и две) от
кадастралната картата на
масив 37 (тридесет и седем) по
местността “Пантелей,
кадастралната карта на местността
Липака”, одобрена със
“Пантелей, Липака” в землището
Заповед №108/18.03.2004
на кв. Дебър, гр. Първомай.
год. на областен управител
на област Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 710
землището на град
кв.м. (седемстотин и десет
Първомай, кв. Дебър с
квадратни метра) с начин на
ЕКАТТЕ 59080, местност
трайно ползване: лозови
“Пантелей Липака" масив
насаждения, съставляващ имот
37, имот с №233 по
№233 (двеста тридесет и три) от
кадастралната картата на
масив 37 (тридесет и седем) по
местността “Пантелей,
кадастралната карта на местността
Липака”, одобрена със
“Пантелей, Липака” в землището
Заповед №108/18.03.2004
на кв. Дебър, гр. Първомай.
год. на областен управител
на област Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 5 747
землището на град
кв.м. (пет хиляди седемстотин
Първомай, кв. Дебър с
четиридесет и седем квадратни
ЕКАТТЕ 59080, местност метра) с начин на трайно ползване:
“Пантелей Липака" масив лозови насаждения, съставляващ
37, имот с №229 по
имот №229 (двеста двадесет и
кадастралната картата на девет) от масив 37 (тридесет и
местността “Пантелей,
седем) по кадастралната карта на
Липака”, одобрена със
местността “Пантелей, Липака” в
Заповед №108/18.03.2004 землището на кв. Дебър, гр.
год. на областен управител Първомай.
на област Пловдив Пловдив
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 16 489
община Първомай,
кв.м. (шестнадесет хиляди

242,20 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН АГРО"
000471536Ю на
ЕООД гр. София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№128, том ІІІ, дв.вх.
№733/16.08.2010 г. и
отписан със Заповед
№РД -15-597 от
28.07.2011 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-597/201107-28

35,40 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН АГРО"
000471536Ю на
ЕООД гр. София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№128, том ІІІ, дв.вх.
№733/16.08.2010 г. и
отписан със Заповед
№РД -15-597 от
28.07.2011 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-597/201107-28

37,40 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН АГРО"
000471536Ю на
ЕООД гр. София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№128, том ІІІ, дв.вх.
№733/16.08.2010 г. и
отписан със Заповед
№РД -15-597 от
28.07.2011 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-597/201107-28

302,60 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН АГРО"
000471536Ю на
ЕООД гр. София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№128, том ІІІ, дв.вх.
№733/16.08.2010 г. и
отписан със Заповед
№РД -15-597 от
28.07.2011 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-597/201107-28

868,10 лв.

Имотът се
управлява от кмета

Договор за покупко - Заповед за
продажба вписан под отписване:

Продаден на "ДОЯН АГРО"
ЕООД гр. София

землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
37, имот с №228 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на област
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373/02-022011
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374/09-022011
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375/02-032011

375

116

376/02-032011

376

четиристотин осемдесет и девет
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
№228 (двеста двадесет и осем) от
масив 37 (тридесет и седем) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай.

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

142/1142 ид.ч. (сто четиридесет и
Имотът се
две от хиляда сто четиридесет и
управлява от кмета
две идеални части) от дворно
Област Пловдивска,
на Община
място цялото застроено и
община Първомай, село
Първомай с
незастроено с площ от 1 142 кв.м.
Православен, кв. 1, УПИ
дан.№1169681402 и Продаден на Йълмаз Ахмед
(хиляда сто четиридесет и два
296,50 лв.
VІІ-321 по плана на с.
Булстат 000471536 Исмаил от с. Православен
квадратни метра), съставляващо
Православен одобрен със
Ю на основание
УПИ VІІ - 321 (седем римско заповед №171/1986 год..
чл.12, ал.5 от Закона
триста двадесет и едно) в кв. 1
за общинската
(едно) по плана на село
собственост
Православен.
Поземлен имот с площ от 2,944
дка. (два декара деветстотин
четиридесет и четири квадратни
метра) с начин на трайно ползване:
Санаториум, съставляващ парцел 2
Имотът се
(втори) от масив 188 (сто
Област Пловдивска,
управлява от кмета
осемдесет и осем) в местността
община Първомай,
16 577,50 лв. в това на Община
“Звиица” по картата на
землището на с.Брягово с
число: за земя - 4
Първомай и Булстат
възстановената собственост за
Продаден на "Елит-95" ООД с.
ЕКАТТЕ 06745, местност
766,90 лв. за сграда - 000471536 Ю на
землището на Брягово, ведно с
Дълбок извор
“Звиица”, имот с №188002
11 173,90 лв. за
основание чл.12, ал.5
построените в него сгради, както
по картата на
навес - 636,70 лв.
от Закона за
следва: 1. Триетажна масивна
възстановената собственост
общинската
сграда със ЗП – 209 (двеста и
собственост
девет) кв.м., година на
построяване - 1975 год.. 2.
Масивен навес със ЗП – 57
(петдесет и седем) кв.м., година на
построяване - 1980 год..
Трафопост, представляващ
едноетажна масивна сграда със ЗП
Имотът се
- 9 кв.м. (девет квадратни метра),
управлява от кмета
Област Пловдивска,
изграден 1970 год., построен в
на община Първомай
община Първомай,
поземлен имот частна държавна
с Булстат
землище с. Виница с
собственост с начин на трайно
136,60 лв.
000471536Ю на
ЕКАТТЕ 11123, имот с
ползване: трафопост, съставляващ
основание чл.12, ал.5
№061019 по плана на
парцел №19 (деветнадесет) от
от Закона за
стопански двор с. Виница
масив №61 (шестдесет и едно) по
общинската
плана на стопански двор с.
собственост
Виница.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 3, 073
Имотът се
община Първомай,
дка. (три декара седемдесет и три
управлява от кмета
землището на гр. Първомай кв.м.) с начин на трайно ползване:
на Община
с ЕКАТТЕ 59080 местност НИВА. Категория на земята при
428,40 лв.
Първомай с
“Фиданлъка”, имот с
неполивни условия: Четвърта,
дан.№1169681402 и
№925023 по картата на
съставляващ имот с №925023
Булстат 000471536
възстановената собственост (девет, две, пет, нула, две, три) в
Ю на основание

№128, том ІІІ, дв.вх.
№733/16.08.2010 г. и
отписан със Заповед
№РД -15-597 от
28.07.2011 год. на
кмета на община
Първомай.

ЗД-15-597/201107-28

Договор за покупко продажба вписан под
№19, том VІІ, дв.вх.
Заповед за
№1580 на 07.09.2011 г.
отписване:
и отписан със Заповед
РД-15-1049/2011№РД -15-1049 от
12-16
16.12.2011 год. на
кмета на община
Първомай.

Договор за покупко продажба вписан под
№189, том ІV, дв.вх.
Заповед за
№858 на 07.03.2011г. и
отписване:
отписан със Заповед
РД-15-596/2011№РД -15-596 от
11-28
28.11.2011 год. на
кмета на община
Първомай.

за землището на гр.
Първомай
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118

119

120

121

377/07-032011

378/07-032011

379/07-032011

380/07-032011

381/29-032011

377

378

379

380

381

местността "Фиданлъка” по
картата на възстановената
собственост за землището гр.
Първомай.
Поземлен имот с площ от 52,753
дка (петдесет и два декара
Област Пловдивска,
седемстотин петдесет и три
община Първомай, с. Искра
квадратни метра) с начин на
с ЕКАТТЕ 32826,
трайно ползване: Храсти,
местността „Язлата”, имот
съставляващ имот №000128(нула,
с №000128 по картата на
нула, нула,едно, две, осем) в
възстановената собственост
местността „Язлата” по картата на
за землището на с. Искра
възстановената собственост за
землището на с. Искра.
Поземлен имот с площ от 16,693
дка (шестнадесет декара шестотин
Област Пловдивска,
деветдесет и три квадратни метра)
община Първомай, с. Искра с начин на трайно ползване: Друго
с ЕКАТТЕ 32826,
трайно насаждение, шеста
местността „Язлата”, имот категория, съставляващ имот
с №000964 по картата на №000964 (нула, нула, нула, девет,
възстановената собственост шест, четири) в местността
за землището на с. Искра „Язлата” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Искра
Поземлен имот с площ от 15, 257
дка (петнадесет декара двеста
Област Пловдивска,
петдесет и седем квадратни метра)
община Първомай, с. Искра с начин на трайно ползване: Друго
с ЕКАТТЕ 32826,
трайно насаждение, категория на
местността „Сливово”,
земята при неполивни условия:
имот с №001459 по картата Десета (0,971) и Девета (14,286)
на възстановената
съставляващ имот №001459 (нула,
собственост за землището нула, едно, четири, пет, девет) в
на с. Искра
местността „Сливово” по картата
на възстановената собственост за
землището на с. Искра
Поземлен имот с площ от 7,688
дка (седем декара шестотин
Област Пловдивска,
осемдесет и осем квадратни метра)
община Първомай, с. Искра с начин на трайно ползване:
с ЕКАТТЕ 32826,
Залесена територия, категория на
местността „Сливово”,
земята при неполивни условия:
имот с №001937 по картата Девета съставляващ имот №001937
на възстановената
(нула, нула, едно, девет, три,
собственост за землището седем) в местността „Сливово” по
на с. Искра
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Искра

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

6 979, 20 лв.

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

2 208,50 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на Димитър Колев
000471536Ю на
Стоянков от с. Искра
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

513,60 лв.

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

1017,30 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на Димитър Колев
000471536Ю на
Стоянков
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Област Пловдивска,
Застроен поземлен имот с площ от
община Първомай, с.
1070 кв.м. (хиляда и седемдесет
Градина, кв.83, УПИ ХVІІІ- квадратни метра), съставляващ
1023 по плана на с.Градина, УПИ ХVІІІ -1023 (осемнадесет
4 601,00 лв.
одобрен със заповед
римско тире хиляда двадесет и
№772/05.11.1974 год., ул. три) в квартал 83 (осемдесет и три)
"Сашо Димитров" №62
по плана на с. Градина.

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

Договор за покупко продажба вписан под
№106, том V, дв.вх.
№1510 от 07.08.2012 г.
и отписан със Заповед
№РД -15-758 от
18.10.2012 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-758/201210-18

Договор за покупко продажба вписан под
№107, том V, дв.вх.
№1511 от 07.08.2012 г.
и отписан със Заповед
№РД -15-708 от
28.09.2012 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-708/201209-28
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Област Пловдивска,
Застроен поземлен имот с площ от
община Първомай, с.
1020 кв.м. (хиляда и двадесет
Градина, кв.83, УПИ ХІХ- квадратни метра), съставляващ
1022 по плана на с.Градина, УПИ ХІХ -1022 (деветнадесет
4 386,00 лв.
одобрен със заповед
римско тире хиляда двадесет и
№772/05.11.1974 год., ул. две) в квартал 83 (осемдесет и три)
"Сашо Димитров" №64
по плана на с. Градина.

383

Поземлен имот с площ от 9,500
Област Пловдивска,
дка. (девет декара и петстотин
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на с. Дълбок
трайно ползване: Нива, категория
извор с ЕКАТТЕ 24493
на земята при неполивни условия:
имот с №039046, местност Пета, съставляващ парцел 46
1284,80 лв.
"Под вадата" по картата на (четиридесет и шест) от масив 39
възстановената собственост (тридесет и девет) в местността
за землището на с. Дълбок "Под вадата" по картата на
извор.
възстановената собственост за
землището на с. Дълбок извор.

384

Поземлен имот с площ от 72,745
дка. (седемдесет и два декара
Област Пловдивска,
седемстотин четиридесет и пет
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на село
трайно ползване: Изоставена нива,
Караджалово с ЕКАТТЕ
категория на земята при
36230, местност "Кащите”, неполивни условия: Пета (21,823) 12 030,20 лв.
имот с №000123 по картата и Трета (50,922) съставляващ имот
на възстановената
с №000123 (нула, нула, нула, едно,
собственост за землището две, три) в местността "Кащите” по
на с. Караджалово.
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Караджалово..

385

Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Поройна, кв.7, УПИ ІІІ - 76
по плана на с. Поройна,
одобрен със заповед №РД245/1988 год., ул. "2-ра"
№9

386

Незастроен урегулиран поземлен
Област Пловдивска,
имот с площ от 900 кв.м.
община Първомай, с.
(деветстотин квадратни метра),
Дълбок извор, кв.2, УПИ предназначен за жилищно
3 676,50 лв.
ХVІ - държ. по плана на с. строителство, съставляващ УПИ
Дълбок извор, одобрен със ХVІ - държ. (шестнадесет римско заповед №374/1971 год.
държавен) в квартал 2 (две) по
плана на с. Дълбок извор.

387

Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Православен, кв. 28, УПИ І
– детска градина, ПИ №119

Застроен урегулиран поземлен
имот с площ от 1316 кв.м. (хиляда
триста и шестнадесет квадратни
метра), предназначен за жилищно
2 747,80 лв.
строителство, съставляващ УПИ
ІІІ - 76 (три римско - седемдесет и
шест) в квартал 7 (седем) по плана
на с. Поройна.

Застроен урегулиран поземлен
имот с площ от 3 160 (три хиляди
7 204,80 лв.
сто и шестдесет) квадратни метра,
съставляващ УПИ І- детска

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай с Булстат
000471536 Ю на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост.
Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай с Булстат
000471536 Ю на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост
ДОГОВОР за наем
№РД-13-286 от
27.09.2019 за срок от
1 год. с "МАП АГРО
ЕООД"

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

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай с Булстат
000471536 Ю на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост
Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай с Булстат
Продаден на Дечко Петков
000471536 Ю на
Джангозов
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост
Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат

Договор за покупко продажба вписан под
№40, том Х, дв.вх.
№2368 от 05.12.2011 г.
и отписан със Заповед
№РД -15-1072 от
29.12.2011 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-1072/201112-29
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по плана на село
градина (едно римско тире детска
Православен, одобрен със градина) в кв.28 (двадесет и осем)
Заповеди №171/1986 год. и по плана на с. Православен.
№РД-15-631/31.07.2009
год..
Област Пловдивска,
Незастроен урегулиран поземлен
община Първомай, гр.
имот с площ от 2 120 кв.м. (две
Първомай, кв. Дебър, кв. хиляди сто и двадесет квадратни
20, УПИ ІІ-жилищно
метра), съставляващ УПИ ІІ –
строителство и социални жилищно строителство и социални
дейности по плана на
дейности(две римско –жилищно
кв.Дебър, одобрен със
строителство и социални
Заповед №626/1965 год. и дейности) в кв. 20 (двадесет) по
Заповед №РД-15плана на кв.Дебър на гр.
329/03.05.2011 год.
Първомай.
Област Пловдивска,
Незастроен урегулиран поземлен
община Първомай, с.
имот с площ от 630 кв.м.
Поройна, кв. 1, УПИ ХХІІ –
(шестотин и тридесет квадратни
обслужващи дейности по
метра), съставляващ УПИ ХХІІ –
плана на с.Поройна,
обслужващи дейности (двадесет и
одобрен със Заповед №РДдве римско –обслужващи
15- 245/1988 год. и Заповед
дейности) в кв. 1 (едно) по плана
№РД-15-153/09.03.2011
на с. Поройна.
год.
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 531
землището на град
кв.м. (петстотин тридесет и един
Първомай, кв. Дебър с
квадратни метра) с начин на
ЕКАТТЕ 59080, местност
трайно ползване: лозови
“Пантелей Липака" масив
насаждения, съставляващ имот
37, имот с №221 по
№221 (двеста двадесет и едно) от
кадастралната картата на
масив 37 (тридесет и седем) по
местността “Пантелей,
кадастралната карта на местността
Липака”, одобрена със
“Пантелей, Липака” в землището
Заповед №108/18.03.2004
на кв. Дебър, гр. Първомай.
год. на областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 4067
землището на град
кв.м. (четири хиляди шестдесет и
Първомай, кв. Дебър с
седем квадратни метра) с начин на
ЕКАТТЕ 59080, местност
трайно ползване: лозови
“Пантелей Липака" масив
насаждения, съставляващ имот
37, имот с №223 по
№223 (двеста двадесет и три) от
кадастралната картата на
масив 37 (тридесет и седем) по
местността “Пантелей,
кадастралната карта на местността
Липака”, одобрена със
“Пантелей, Липака” в землището
Заповед №108/18.03.2004
на кв. Дебър, гр. Първомай.
год. на областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 595
община Първомай,
кв.м. (петстотин деветдесет и пет
землището на град
квадратни метра) с начин на
Първомай, кв. Дебър с
трайно ползване: лозови
ЕКАТТЕ 59080, местност насаждения, съставляващ имот
“Пантелей Липака" масив №225 (двеста двадесет и пет) от
37, имот с №225 по
масив 37 (тридесет и седем) по
кадастралната картата на кадастралната карта на местността

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

11 988,60 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
СЪСТАВЕН НОВ АЧОС
с Булстат
№855/10.10.2013 год. Продаден
000471536Ю на
на "ВАЛИТЕКС" ООД гр.
основание чл.12, ал.5
Пловдив.
от Закона за
общинската
собственост.

Договор за покупко продажба вписан под
№166, том І, дв.вх.
№224 от 07.02.2014 г.
и отписан със Заповед
№РД -15-87 от
25.02.2014 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-87/201402-25

1 270,10 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
000471536Ю на
Продаден на Ивко Динков Фезов
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№1, том Х, дв.вх.
№2316 от 29.11.2011 г.
и отписан със Заповед
№РД -15-1074 от
29.12.2011 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-1074/201112-29

24,90 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН АГРО"
000471536Ю на
ЕООД гр. София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№42, том Х, дв.вх.
№2370/05.12.2011 г. и
отписан със Заповед
№РД -15-3 от
03.01.2012 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-3/2012-0103

190,30 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН АГРО"
000471536Ю на
ЕООД гр. София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№42, том Х, дв.вх.
№2370/05.12.2011 г. и
отписан със Заповед
№РД -15-3 от
03.01.2012 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-3/2012-0103

27,80 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската

Договор за покупко продажба вписан под
№42, том Х, дв.вх.
№2370/05.12.2011 г. и
отписан със Заповед
№РД -15-3 от
03.01.2012 год. на
кмета на община

Заповед за
отписване:
РД-15-3/2012-0103
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местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
39, имот с №226 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
39, имот с №227 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл. Пловдивска
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на гр.
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
39, имот с №228 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл. Пловдивска
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на гр.
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
39, имот с №229 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на обл. упр. на обл.
Пловдив
Област Пловдивска,

“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай.

собственост

Първомай.

Поземлен имот с площ от 497
кв.м. (четиристотин деветдесет и
седем квадратни метра) с начин на
трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
23,30 лв.
№226 (двеста двадесет и шест) от
масив 39 (тридесет и девет) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№42, том Х, дв.вх.
№2370/05.12.2011 г. и
отписан със Заповед
№РД -15-3 от
03.01.2012 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-3/2012-0103

Поземлен имот с площ от 422
кв.м. (четиристотин двадесет и две
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
19,70 лв.
№227 (двеста двадесет и седем) от
масив 39 (тридесет и девет) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№42, том Х, дв.вх.
№2370/05.12.2011 г. и
отписан със Заповед
№РД -15-3 от
03.01.2012 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-3/2012-1203

Поземлен имот с площ от 437
кв.м. (четиристотин тридесет и
седем квадратни метра) с начин на
трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
20,50 лв.
№228 (двеста двадесет и осем) от
масив 39 (тридесет и девет) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№42, том Х, дв.вх.
№2370/05.12.2011 г. и
отписан със Заповед
№РД -15-3 от
03.01.2012 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-3/2012-0103

Поземлен имот с площ от 568
кв.м. (петстотин шестдесет и осем
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
26,60 лв.
№229 (двеста двадесет и девет) от
масив 39 (тридесет и девет) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№42, том Х, дв.вх.
№2370/05.12.2011 г. и
отписан със Заповед
№РД -15-3 от
03.01.2012 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-03/201201-03

Поземлен имот с площ от 371

Имотът се

Договор за покупко -

Заповед за

17,40 лв.

Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.

2011

398/26-05138
2011

139

140

399/28-052011

400/28-052011

401/28-05141
2011

398

399

400

401

община Първомай,
землището на гр.
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
39, имот с №230 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на гр.
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
39, имот с №231 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл.Пловдив

кв.м. (триста седемдесет и един
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
№230 (двеста и тридесет) от масив
39 (тридесет и девет) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай.

Поземлен имот с площ от 607
кв.м. (щестотин и седем квадратни
метра) с начин на трайно ползване:
лозови насаждения, съставляващ
имот №231 (двеста тридесет и
28,40 лв.
едно) от масив 39 (тридесет и
девет) по кадастралната карта на
местността “Пантелей, Липака” в
землището на кв. Дебър, гр.
Първомай.

Поземлен имот с площ от 1,628
дка (един декар шестотин двадесет
Област Пловдивска,
и осем квадратни метра) с начин
община Първомай,
на трайно ползване: Изоставена
землището на с.Езерово с нива. Категория на земята при
ЕКАТТЕ 27139, местност неполивни условия: Десета,
11,70 лв.
"Пейово дере", имот с
съставляващ имот №000347 (нула,
№000347 по картата на
нула, нула, три, четири, седем) в
възстановената собственост местността "Пейово дере" по
за землището на с.Езерово. картата на възстановената
собственост за землището на
с.Езерово.
Поземлен имот с площ от 0,967
дка (нула декара деветстотин
Област Пловдивска,
шестдесет и седем квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на с.Езерово с Изоставена нива. Категория на
ЕКАТТЕ 27139, имот с
земята при неполивни условия:
75,80 лв.
№000350 по картата на
Пета, съставляващ имот №000350
възстановената собственост (нула, нула, нула, три, пет, нула)
за землището на с.Езерово. по картата на възстановената
собственост за землището на
с.Езерово.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 923
община Първомай,
кв.м. (деветстотин двадесет и три
землището на гр.
квадратни метра) с начин на
Първомай, кв. Дебър с
трайно ползване: лозови
ЕКАТТЕ 59080, местност насаждения, съставляващ имот
43,20 лв.
“Пантелей Липака" масив №46 (четиридесет и шест) от
32 имот с №46 по
масив 32 (тридесет и две) по
кадастралната картата на кадастралната карта на местността
местността “Пантелей,
“Пантелей, Липака” в землището
Липака”, одобрена със
на кв. Дебър, гр. Първомай.

управлява от кмета София
на община Първомай
с Булстат
000471536Ю на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

продажба вписан под отписване:
№42, том Х, дв.вх.
РД-15-3/2012-01№2370/05.12.2011 г. и 03
отписан със Заповед
№РД -15-3 от
03.01.2012 год. на
кмета на община
Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№42, том Х, дв.вх.
№2370/05.12.2011 г. и
отписан със Заповед
№РД -15-3 от
03.01.2012 год. на
кмета на община
Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай сБулстат
Продаден на "ДОЯН АГРО"
000471536 Ю на
ЕООД гр.София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№191, том VІІ, дв.вх.
Заповед за
№1785 на 30.09.2011 г.
отписване:
и отписан със Заповед
РД-15-986/2011№РД -986 от
11-30
30.11.2011 год. на
кмета на община
Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай сБулстат
Продаден на "ДОЯН АГРО"
000471536 Ю на
ЕООД гр. София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№190, том VІІ, дв.вх.
Заповед за
№1784 на 30.09.2011 г.
отписване:
и отписан със Заповед
РД-15-987/2011№РД -987 от
11-30
30.11.2011 год. на
кмета на община
Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
продаден на "ДОЯН" ЕООД - гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№42, том Х, дв.вх.
№2370/05.12.2011 г. и
отписан със Заповед
№РД -15-3 от
03.01.2012 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-3/2012-0103

Заповед за
отписване:
РД-15-3/2012-0103
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Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на гр.
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
32 имот с №47 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на област Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на гр.
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
32 имот с №50 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на Областен управител
на област Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на гр.
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
32 имот с №51 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на Областен управител
на област Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на гр.
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33 имот с №271 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на Областен управител
на област Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на гр.

Поземлен имот с площ от 1 628
кв.м. (хиляда шестотин двадесет и
осем квадратни метра) с начин на
трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
76,20 лв.
№47 (четиридесет и седем) от
масив 32 (тридесет и две) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД - гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№42, том Х, дв.вх.
№2370/05.12.2011 г. и
отписан със Заповед
№РД -15-3 от
03.01.2012 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-3/2012-0103

Поземлен имот с площ от 1 095
кв.м. (хиляда деветдесет и пет
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
51,20 лв.
№50 (петдесет) от масив 32
(тридесет и две) по кадастралната
карта на местността “Пантелей,
Липака” в землището на кв. Дебър,
гр. Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД
000471536Ю на
гр.София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№42, том Х, дв.вх.
№2370/05.12.2011 г. и
отписан със Заповед
№РД -15-3 от
03.01.2012 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-3/2012-0103

Поземлен имот с площ от 198
кв.м. (сто деветдесет и осем
квадратни метра) начин на трайно
ползване: лозови насаждения,
съставляващ имот №51 (петдесет и
9,30 лв.
едно) от масив 32 (тридесет и две)
по кадастралната карта на
местността “Пантелей, Липака” в
землището на кв. Дебър, гр.
Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД - гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№42, том Х, дв.вх.
№2370/05.12.2011 г. и
отписан със Заповед
№РД -15-3 от
03.01.2012 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-3/2012-0103

Поземлен имот с площ от 722
кв.м. (седемстотин двадесет и два
квадратни метра) начин на трайно
ползване: лозови насаждения,
съставляващ имот №271 (двеста
33,80 лв.
седемдесет и едно) от масив 33
(тридесет и три) по кадастралната
карта на местността “Пантелей,
Липака” в землището на кв. Дебър,
гр. Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№42, том Х, дв.вх.
№2370/05.12.2011 г. и
отписан със Заповед
№РД -15-3 от
03.01.2012 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-3/2012-0103

Поземлен имот с площ от 730
кв.м. (седемстотин и тридесет
34,20 лв.
квадратни метра) начин на трайно

Имотът се
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
управлява от кмета
София
на община Първомай

Договор за покупко - Заповед за
продажба вписан под отписване:
№42, том Х, дв.вх.
РД - 15-3/2012-
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Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33 имот с №274 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на Областен управител
на област Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на гр.
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33 имот с №283 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на Областен управител
на област Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на гр.
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33 имот с №291 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на Областен управител
на област Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на гр.
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33 имот с №292 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на Областен управител
на област Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на гр.
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33 имот с №301 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,

ползване: лозови насаждения,
съставляващ имот №274 (двеста
седемдесет и четири) от масив 33
(тридесет и три) по кадастралната
карта на местността “Пантелей,
Липака” в землището на кв. Дебър,
гр. Първомай.

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

№2370/05.12.2011 г. и 01-03
отписан със Заповед
№РД -15-3 от
03.01.2012 год. на
кмета на община
Първомай.

Поземлен имот с площ от 925
кв.м. (деветстотин двадесет и пет
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
43,30 лв.
№283 (двеста осемдесет и три) от
масив 33 (тридесет и три) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД-гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№42, том Х, дв.вх.
№2370/05.12.2011 г. и
отписан със Заповед
№РД -15-3 от
03.01.2012 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД -15 -3/201201-03

Поземлен имот с площ от 493
кв.м. (четиристотин деветдесет и
три квадратни метра) с начин на
трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
23,10 лв.
№291 (двеста деветдесет и едно)
от масив 33 (тридесет и три) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН АГРО"
000471536Ю на
ЕООД гр. София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№42, том Х, дв.вх.
№2370/05.12.2011 г. и
отписан със Заповед
№РД -15-3 от
03.01.2012 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД -15- 3/201201-03

Поземлен имот с площ от 481
кв.м. (четиристотин осемдесет и
един квадратни метра) с начин на
трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
22,50 лв.
№292 (двеста деветдесет и две) от
масив 33 (тридесет и три) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН АГРО"
000471536Ю на
ЕООД гр. София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№42, том Х, дв.вх.
№2370/05.12.2011 г. и
отписан със Заповед
№РД -15-3 от
03.01.2012 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-3/2012-0103

Поземлен имот с площ от 577
кв.м. (петстотин седемдесет и
седем квадратни метра) с начин на
трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
27.00 лв.
№301 (триста и едно) от масив 33
(тридесет и три) по кадастралната
карта на местността “Пантелей,
Липака” в землището на кв. Дебър,

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН АГРО"
000471536Ю на
ЕООД гр. София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№42, том Х, дв.вх.
№2370/05.12.2011 г. и
отписан със Заповед
№РД -15-3 от
03.01.2012 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-3/2012-0103
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153

411/03-062011

412/03-062011

413/03-062011

411

412

413

154

414/03-062011

414

155

415/07-062011

415

Липака”, одобрена със
гр. Първомай.
Заповед №108/18.03.2004
год. на Областен управител
на
Незастроен поземлен имот с площ
Област Пловдив, община от 2,191 дка (два декара, сто
Първомай, землището на деветдесет и един квадратни
гр. Първомай, ЕКАТТЕ
метра), трайно предназначение:
59080, Стопански двор №1, Земеделска територия, начин на
ПИ с идентификатор
трайно ползване: Друг вид
№92.17 по кадастралната земеделска земя, съставляващ
картата, одобрена със
поземлен имот с кадастрален
заповед №РД-18-16идентификатор №59080.92.17 (пет,
4/25.09.2007 год. на
девет,нула,осем,нула,точка,
Началника на СГКК девет,две, точка, едно, седем) по
Пловдив
кадастралната карта на Стопански
двор №1, гр. Първомай.
Незастроен поземлен имот с площ
Област Пловдив, община от 1,359 дка (един декар, триста
Първомай, землището на петдесет и девет квадратни метра),
гр. Първомай, ЕКАТТЕ
трайно предназначение:
59080, Стопански двор №1, Земеделска територия, начин на
ПИ с идентификатор
трайно ползване: Друг вид
№92.23 по кадастралната земеделска земя, съставляващ
картата, одобрена със
поземлен имот с кадастрален
заповед №РД-18-16идентификатор №59080.92.23 (пет,
4/25.09.2007 год. на
девет,нула,осем,нула,точка,
Началника на СГКК девет,две, точка, две, три) по
Пловдив
кадастралната карта на Стопански
двор №1, гр. Първомай.
Незастроен поземлен имот с площ
Област Пловдив, община от 443 кв.м. ( четиристотин
Първомай, землището на четиридесет и три квадратни
гр. Първомай, ЕКАТТЕ
метра), трайно предназначение:
59080, Стопански двор №1, Земеделска територия, начин на
ПИ с идентификатор
трайно ползване: Друг вид
№92.24 по кадастралната земеделска земя, съставляващ
картата, одобрена със
поземлен имот с кадастрален
заповед №РД-18-16идентификатор №59080.92.24 (пет,
4/25.09.2007 год. на
девет,нула,осем,нула,точка,
Началника на СГКК девет,две, точка, две, четири) по
Пловдив
кадастралната карта на Стопански
двор №1, гр. Първомай.
Поземлен имот с площ от 406
Област Пловдив, община кв.м. ( четиристотин и шест
Първомай, землището на квадратни метра), трайно
гр. Първомай, ЕКАТТЕ
предназначение: Земеделска
59080, Стопански двор №1, територия, начин на трайно
ПИ с идентификатор
ползване: За стопански двор,
№92.63 по кадастралната съставляващ поземлен имот с
картата, одобрена със
кадастрален идентификатор
заповед №РД-18-16№59080.92.63 (пет, девет, нула,
4/25.09.2007 год. на
осем, нула, точка, девет, две,
Началника на СГКК точка, шест, три) по кадастралната
Пловдив
карта на Стопански двор №1, гр.
Първомай.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 570
община Първомай,
кв.м. (петстотин и седемдесет

6 481,90 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "АЛЕКС-С 2002"
000471536Ю на
ЕООД гр. Първомай
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№1, том ІХ, дв.вх.
№2043 на 28.10.2011г.
и отписан със Заповед
№РД -15-1059 от
19.12.2011 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-1059/201112-19

4 020,50 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на ЕТ""ЕР.4-81-Роман
000471536Ю на
Хаджиев- Раиф Хаджиев" с.
основание чл.12, ал.5 Падина, обл. Кържали
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№116, том VІІІ, дв.вх.
№1941 на 18.10.2011г.
и отписан със Заповед
№РД -15-1042 от
14.12.2011 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-151042/201112-14

1 310 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на ЕТ""ЕР.4-81-Роман
000471536Ю на
Хаджиев- Раиф Хаджиев" с.
основание чл.12, ал.5 Падина, обл. Кържали
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№115, том VІІІ, дв.вх.
№1940 на 18.10.2011г.
и отписан със Заповед
№РД -15-1041 от
14.12.2011 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-1041/201112-14

1 312, 80 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "Дани авто" ЕООД
000471536Ю на
гр. Първомай
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№98, том VІІІ, дв.вх.
№1920 на 17.10.2011г.
и отписан със Заповед
№РД -15-1044 от
14.12.2011 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-1044/201110-17

26,70 лв.

Имотът се
управлява от кмета

Договор за покупко - Заповед за
продажба вписан под отписване:

Продаден на "ДОЯН АГРО"
ЕООД гр. София

416/07-06156
2011

157

417/07-062011

418/08-06158
2011

419/08-06159
2011

416

417

418

419

землището на гр.
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33 имот с №305 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на Областен управител
на област Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на гр.
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33 имот с №304 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на Областен управител
на област Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на гр.
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33 имот с №308 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на Областен управител
на област Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на гр.
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33 имот с №311 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на Областен управител
на област Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на гр.
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33 имот с №312 по
кадастралната картата на

квадратни метра) начин на трайно
ползване: лозови насаждения,
съставляващ имот №305 (триста и
пет) от масив 33 (тридесет и три)
по кадастралната карта на
местността “Пантелей, Липака” в
землището на кв. Дебър, гр.
Първомай.

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

№42, том Х, дв.вх.
РД-15-3/2012-01№2370/05.12.2011 г. и 03
отписан със Заповед
№РД -15-3 от
03.01.2012 год. на
кмета на община
Първомай.

Поземлен имот с площ от 474
кв.м. (четиристотин седемдесет и
четири квадратни метра) с начин
на трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
22,20 лв.
№304 (триста и четири) от масив
33 (тридесет и три) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН АГРО"
000471536Ю на
ЕООД гр. София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№116, том VІІІ, дв.вх.
№1941 на 18.10.2011г.
и отписан със Заповед
№РД -15-1042 от
14.12.2011 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-3/2012-0103

Поземлен имот с площ от 441
кв.м. (четиристотин четиридесет и
един квадратни метра) с начин на
трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
20,60 лв.
№308 (триста и осем) от масив 33
(тридесет и три) по кадастралната
карта на местността “Пантелей,
Липака” в землището на кв. Дебър,
гр. Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН АГРО"
000471536Ю на
ЕООД гр. София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№42, том Х, дв.вх.
№2370/05.12.2011 г. и
отписан със Заповед
№РД -15-3 от
03.01.2012 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-3/2012-0103

Поземлен имот с площ от 463
кв.м. (четиристотин шестдесет и
три квадратни метра) начин на
трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот №
21,70 лв.
311 (триста и единадесет) от масив
33 (тридесет и три) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№42, том Х, дв.вх.
№2370/05.12.2011 г. и
отписан със Заповед
№РД -15-3 от
03.01.2012 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-3/2012-0103

Поземлен имот с площ от 1069
кв.м. (хиляда шестдесет и девет
квадратни метра) начин на трайно
ползване: лозови насаждения,
50,00 лв.
съставляващ имот № 312 (триста и
дванадесет) от масив 33 (тридесет
и три) по кадастралната карта на
местността “Пантелей, Липака” в

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската

Договор за покупко продажба вписан под
№42, том Х, дв.вх.
№2370/05.12.2011 г. и
отписан със Заповед
№РД -15-3 от
03.01.2012 год. на
кмета на община

Заповед за
отписване:
РД-15-3/2012-0103
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423/21-062011
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424/30-062011
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местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на Областен управител
на област Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на гр.
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33 имот с №318 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на Областен управител
на област Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на гр.
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33 имот с №322 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на Областен управител
на област Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на гр.
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33 имот с №323 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на Областен управител
на област Пловдив

землището на кв. Дебър, гр.
Първомай.

собственост

Първомай.

Поземлен имот с площ от 3 272
кв.м. (три хиляди двеста
седемдесет и два квадратни метра)
с начин на трайно ползване:
лозови насаждения, съставляващ
153,10 лв.
имот №318 (триста и осемнадесет)
от масив 33 (тридесет и три) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№42, том Х, дв.вх.
№2370/05.12.2011 г. и
отписан със Заповед
№РД -15-3 от
03.01.2012 год. на
кмета на община
Първомай.

Поземлен имот с площ от 1 099
кв.м. (хиляда деветдесет и девет
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
51,40 лв.
№322 (триста двадесет и две) от
масив 33 (тридесет и три) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№128, том 3, дв.вх.
№733 от 13.05.2011 г.
и отписан със Заповед
№РД-15-49 от
28.01.2013 год. на
кмета на община
Първомай.

Поземлен имот с площ от 1358
кв.м. (хиляда триста петдесет и
осем квадратни метра) с начин на
трайно ползване: лозови
насаждения, съставляващ имот
63,60 лв.
№323 (триста двадесет и три) от
масив 33 (тридесет и три) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№128, том 3, дв.вх.
№733 от 13.05.2011 г.
и отписан със Заповед
№РД-15-49 от
28.01.2013 год. на
кмета на община
Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай Булстат
Продаден на "РИСК
000471536 Ю на
ИНЖИНЕРИНГ" АД гр. София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№103, том 7, дв.вх.
Заповед за
№1682 на 19.09.2011 г.
отписване:
и отписан със Заповед
РД-15-1048/2011№РД-15-1048 от
12-16
16.12.2011 год. на
кмета на община
Първомай.

Имотът се
управлява от кмета

Договор за покупко - Заповед за
продажба вписан под отписване:

Поземлен имот с площ от 2,838
Област Пловдивска,
дка. (два декара и осемстотин
община Първомай,
тридесет и осем квадратни метра)
землището на гр. Първомай с начин на трайно ползване: Нива,
с ЕКАТТЕ 59080,
категория на земята при
местността “Кошитско
неполивни условия: Пета
305,90 лв.
юртвето” , имот с №324007 съставляващ имот №324007 (три,
по картата на
две, четири, нула, нула, седем) в
възстановената собственост местността “Кошитско юртвето”
за землището на
по картата на възстановената
гр.Първомай
собственост за землището на гр.
Първомай.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 1,282
3 748,60 лв.
община Първомай,
кв.м. (един декар двеста осемдесет

Продаден на Митко Иванов
Иванов

Заповед за
отписване:
РД-15-3/2012-0103

Заповед за
отписване:
РД-15-49/201301-28
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425/01-072011

426/01-072011

427/01-072011

428/01-072011

429/11-072011

425

426

427

428

429

землището на град
и два квадратни метра) с начин на
Първомай с ЕКАТТЕ
трайно ползване: индивидуално
59080, местност „Реал.
застрояване, съставляващ парцел
граници – 18 ж ал” , имот с 58 (петдесет и осем) от масив 12
№012058 по картата на
(дванадесет) в местността „Реал.
възстановената собственост Граници – 18 ж ал” по картата на
за землището на
възстановената собственост за
гр.Първомай
землището на гр. Първомай.
Поземлен имот с площ от 1,865
кв.м. (един декар осемстотин
Област Пловдивска,
шестдесет и пет квадратни метра)
община Първомай,
с начин на трайно ползване: Нива,
землището на с. Воден с
категория на земята: Четвърта,
ЕКАТТЕ 11627, местност
съставляващ парцел 13
„Кара солук”, имот с
(тринадесет) от масив 59 (петдесет
№059013 по картата на
и девет) в местността „Кара солук”
възстановената собственост
по картата на възстановената
за землището на с. Воден
собственост за землището на с.
Воден.
Поземлен имот с площ от 1,902
Област Пловдивска,
кв.м. (един декар деветстотин и
община Първомай,
два квадратни метра) с начин на
землището на с. Поройна с трайно ползване: Нива, категория
ЕКАТТЕ 57806, местност на земята: Четвърта, съставляващ
„Кюкюците” , имот с
парцел 23 (двадесет и три) от
№012023 по картата на
масив 12 (дванадесет) в местността
възстановената собственост „Кюкюците” по картата на
за землището на с. Поройна възстановената собственост за
землището на с. Поройна.
Поземлен имот с площ от 1,106
Област Пловдивска,
кв.м. (един декар сто и шест
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на гр. Първомай
трайно ползване: Нива, категория
с ЕКАТТЕ 59080, местност
на земята: Пета, съставляващ
„Кошитски герен” имот с
парцел 1 (едно) от масив 72
№072001 по картата на
(седемдесет и две) в местността
възстановената собственост
„Кошитски герен” по картата на
за землището на гр.
възстановената собственост за
Първомай
землището на гр. Първомай.
Поземлен имот с площ от 1,403
Област Пловдивска,
кв.м. (един декар четиристотин и
община Първомай,
три квадратни метра) с начин на
землището на с. Искра с
трайно ползване: Изоставена нива,
ЕКАТТЕ 32826, местност категория на земята: девета,
„Кайряка”, имот с №000219 съставляващ имот №000219 (нула,
по картата на
нула, нула, две, едно, девет) в
възстановената собственост местността „Кайряка” по картата
за землището на с. Искра. на възстановената собственост за
землището на с. Искра
Област Пловдив, община Незастроен поземлен имот с площ
Първомай, землището на от 1,439 дка (един декар,
гр. Първомай, ЕКАТТЕ
четиристотин тридесет и девет
59080, Стопански двор №1, квадратни метра), трайно
ПИ с идентификатор
предназначение: Земеделска
№92.46 по кадастралната територия, начин на трайно
картата, одобрена със
ползване: Друг вид земеделска
заповед №РД-18-16земя, съставляващ поземлен имот с
4/25.09.2007 год. на
кадастрален идентификатор

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

№97, том 7, дв.вх.
РД-15-1058/2011№1919 от 17.10.2011 г. 12-19
и отписан със Заповед
№РД-15-1058 от
19.12.2011 год. на
кмета на община
Първомай.

252,60 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на Шабан Джемалов
000471536Ю на
Шевкедов
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№95, том 7, дв.вх.
Заповед за
№1917 на 17.10.2011 г.
отписване:
и отписан със Заповед
РД-15-1047/2011№РД-15-1047 от
12-16
16.12.2011 год. на
кмета на община
Първомай.

279,70 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на
000471536Ю на
"АГРОДОМИНАТОР"ЕООД гр.
основание чл.12, ал.5 Първомай
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№96, том 8, дв.вх.
№1918 от 17.10.2011 г.
и отписан със Заповед
№РД-15-1043 от
14.12.2011 год. на
кмета на община
Първомай.

175,60 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на Сталю Запрянов
000471536Ю на
Сталев от гр. Първомай
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№85, том 10, дв.вх.
Заповед за
№2436 на 09.12.2011 г.
отписване:
и отписан със Заповед
РД-15-1076/2011№РД-15-1076 от
12-29
29.12.2011 год. на
кмета на община
Първомай.

40,30 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на Костадин Цветков
000471536Ю на
Костадинов от с. Искра
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№84, том 10, дв.вх.
№2435 от 09.12.2011 г.
и отписан със Заповед
№РД-15-1077 от
29.12.2011 год. на
кмета на община
Първомай.

4059,10 лв.

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

Заповед за
отписване:
РД-15-1043/201112-14

Заповед за
отписване:
РД-15-77/201112-29

Началника на СГКК Пловдив
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430/11-072011

431/11-072011

432/11-072011

433/20-072011

434/21-07174
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Област Пловдив, община
Първомай, землището на
гр. Първомай, ЕКАТТЕ
59080, Стопански двор №1,
ПИ с идентификатор
№92.50 по кадастралната
картата, одобрена със
заповед №РД-18-164/25.09.2007 год. на
Началника на СГКК Пловдив

431

Област Пловдив, община
Първомай, землището на
гр. Първомай, ЕКАТТЕ
59080, Стопански двор №1,
ПИ с идентификатор
№92.51 по кадастралната
картата, одобрена със
заповед №РД-18-164/25.09.2007 год. на
Началника на СГКК Пловдив

432

Област Пловдив, община
Първомай, землището на
гр. Първомай, ЕКАТТЕ
59080, Стопански двор №1,
ПИ с идентификатор
№92.55 по кадастралната
картата, одобрена със
заповед №РД-18-164/25.09.2007 год. на
Началника на СГКК Пловдив

433

Област Пловдивска,
община Първомай, село
Бяла река, кв. 30, УПИ ХІІ544 по плана на с. Бяла
река, одобрен със заповед
№336/1967 год.

434

Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Брягово, кв. 68, УПИ ІІ общински по плана на с.

№59080.92.46 (пет,
девет,нула,осем,нула,точка,
девет,две, точка, четири, шест) по
кадастралната карта на Стопански
двор №1, гр. Първомай.
Незастроен поземлен имот с площ
от 1,040 дка (един декар и
четиридесет квадратни метра),
Имотът се
трайно предназначение:
управлява от кмета
Земеделска територия, начин на
на община Първомай
трайно ползване: Друг вид
с Булстат
земеделска земя, съставляващ
2 939,30 лв.
000471536Ю на
поземлен имот с кадастрален
основание чл.12, ал.5
идентификатор №59080.92.50 (пет,
от Закона за
девет,нула,осем,нула,точка,
общинската
девет,две, точка, пет, нула) по
собственост
кадастралната карта на Стопански
двор №1, гр. Първомай.
Незастроен поземлен имот с площ
от 965 кв.м. (деветстотин
шестдесет и пет квадратни метра),
Имотът се
трайно предназначение:
управлява от кмета
Земеделска територия, начин на
на община Първомай
трайно ползване: Друг вид
с Булстат
земеделска земя, съставляващ
2 722,10 лв.
000471536Ю на
поземлен имот с кадастрален
основание чл.12, ал.5
идентификатор №59080.92.51 (пет,
от Закона за
девет,нула,осем,нула,точка,
общинската
девет,две, точка, пет, едно) по
собственост
кадастралната карта на Стопански
двор №1, гр. Първомай.
Незастроен поземлен имот с площ
от 971 кв.м. (деветстотин
седемдесет и един квадратни
Имотът се
метра), трайно предназначение:
управлява от кмета
Земеделска територия, начин на
на община Първомай
трайно ползване: Друг вид
с Булстат
земеделска земя, съставляващ
2739,00 лв.
000471536Ю на
поземлен имот с кадастрален
основание чл.12, ал.5
идентификатор №59080.92.55 (пет,
от Закона за
девет,нула,осем,нула,точка,
общинската
девет,две, точка, пет, пет) по
собственост
кадастралната карта на Стопански
двор №1, гр. Първомай.
Незастроен урегулиран поземлен
Имотът се
имот с площ от 460 кв.м.
управлява от кмета
(четиристотин и шестдесет
на Община
квадратни метра), предназначен за
Първомай с Булстат
жилищно строителство,
872,20 лв.
000471536 Ю на
съставляващ УПИ ХІІ -544
основание чл.12, ал.5
(дванадесет римско тире петстотин
от Закона за
четиридесет и четири) в квартал 30
общинската
(тридесет) по плана на с. Бяла
собственост
река.
Урегулиран поземлен имот с
Имотът се
4625,40 лв. в т.ч. за
площ от 1 100 кв.м. (хиляда и сто
управлява от кмета
земя - 1668,50 лв., за
квадратни метра), съставляващ
на Община
сграда -2956,90 лв.
УПИ ІІ - общински (две римско Първомай с Булстат

Брягово одобрен със
заповеди №РД-15-62/1988
год. и №РД-15504/29.06.2011 г.
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435/21-072011

436/25-072011

437/25-072011

438/08-082011

439/08-082011

435

436

437

438
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Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Брягово, кв. 68, УПИ ІІІ общински по плана на с.
Брягово одобрен със
заповеди №РД-15-62/1988
год. и №РД-15504/29.06.2011 г.

общински) в кв. 68 (шестдесет и
осем) по плана на с. Брягово в едно
с 2ПМС (бивша мелница) със ЗП 158 кв.м. (сто петдесет и осем
квадратни метра), построена 1920
год., съставляваща имот с пл.
№631 по плана на с. Брягово.

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

Урегулиран поземлен имот с
площ от 880 кв.м. (осемстотин и
осемдесет квадратни метра),
съставляващ УПИ ІІІ - общински 1668,50 лв.
(три римско тире общински) в кв.
68 (шестдесет и осем) по плана на
с. Брягово.

Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 0,157
община Първомай,
дка (нула декара, сто петдесет и
землището на град
седем квадратни метра) с начин на
Първомай с ЕКАТТЕ
трайно ползване: индивидуално
59080, местност „Реал.
застрояване, съставляващ парцел
граници – 18 ж ал” , имот с 57 (петдесет и седем) от масив 12
№012057 по картата на
(дванадесет) в местността „Реал.
възстановената собственост Граници – 18 ж ал” по картата на
за землището на
възстановената собственост за
гр.Първомай
землището на гр. Първомай.
Поземлен имот с площ от 11,117
Област Пловдивска,
дка. (единадесет декара сто и
община Първомай,
седемнадесет квадратни метра) с
землището на с. Искра с
начин на трайно ползване: Храсти,
ЕКАТТЕ 32826, местност съставляващ имот №000775 (нула,
„Кавак дере”, имот с
нула, нула, седем, седем, пет) в
№000775 по картата на
местността „Кавак дере” по
възстановената собственост картата на възстановената
за землището на с. Искра. собственост за землището на с.
Искра
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на гр.
Поземлен имот с площ от 2 866
Първомай, кв. Дебър с
кв.м. (две хиляди осемстотин
ЕКАТТЕ 59080, местност шестдесет и шест квадратни
“Пантелей Липака" масив метра) с начин на трайно ползване:
38 имот с кадастрален
Оврази и промойни, съставляващ
№129 по кадастралната
имот №129 (сто двадесет и девет)
картата на местността
от масив 38 (тридесет и осем) по
“Пантелей, Липака”,
кадастралната карта на местността
одобрена със Заповед
“Пантелей, Липака” в землището
№108/18.03.2004 год. на
на кв. Дебър, гр. Първомай.
Областен управител на
област Пловдив
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 4 784
община Първомай,
кв.м. (четири хиляди седемстотин
землището на гр.
осемдесет и четири квадратни
Първомай, кв. Дебър с
метра) с начин на трайно ползване:
ЕКАТТЕ 59080, местност Оврази и промойни, съставляващ
“Пантелей Липака" масив имот №208 (двеста и осем) от
39 имот с кадастрален
масив 39 (тридесет и девет) по
№208 по кадастралната
кадастралната карта на местността

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

415,90 лв.

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

1634,20 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на Марин Николаев
000471536Ю на
Костадинов
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№31, том 11, дв.вх.
Заповед за
№2639 на 28.12.2011 г.
отписване:
и отписан със Заповед
РД-15-4/2012-01№РД-15-4 от
03
03.01.2012 год. на
кмета на община
Първомай.

123,00 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН АГРО"
000471536Ю на
ЕООД гр. София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№41, том 10, дв.вх.
№2369 на 05.12.2011 г. Заповед за
при СВ гр. Първомай и отписване:
отписан със Заповед РД-15-1/2012-01№РД-15-1 от
03
03.01.2012 год. на
кмета на община
Първомай.

223,90 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската

Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
Заповед за
вписан под №41, том отписване:
10, дв.вх. №2369 на
РД-15-1/2012-0105.12.2011 год. при СВ 03
гр. Първомай и
отписан със Заповед
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картата на местността
“Пантелей, Липака”,
одобрена със Заповед
№108/18.03.2004 год. на
Областен управител на
област Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на гр.
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33 имот с кадастрален
№245 по кадастралната
картата на местността
“Пантелей, Липака”,
одобрена със Заповед
№108/18.03.2004 год. на
Областен управител на
област Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на гр.
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33 имот с кадастрален
№246 по кадастралната
картата на местността
“Пантелей, Липака”,
одобрена със Заповед
№108/18.03.2004 год. на
Областен управител на
област Пловдив

“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай.

собственост

№РД-15-1/03.01.2012
год..

Поземлен имот с площ от 700
кв.м. (седемстотин квадратни
метра) с начин на трайно ползване:
Оврази и промойни, съставляващ
имот №245 (двеста четиридесет и
30,00 лв.
пет) от масив 33 (тридесет и три)
по кадастралната карта на
местността “Пантелей, Липака” в
землището на кв. Дебър, гр.
Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан под №41, том Заповед за
10, дв.вх. №2369 на
отписване:
05.12.2011 год. при СВ РД-15-1/2012-01гр. Първомай и
03
отписан със Заповед
№РД-15-1/03.01.2012
год..

Поземлен имот с площ от 470
кв.м. (четиристотин и седемдесет
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: Оврази и
промойни, съставляващ имот
22,00 лв.
№246 (двеста четиридесет и шест)
от масив 33 (тридесет и три) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН АГРО"
000471536Ю на
ЕООД гр. София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан под №41, том Заповед за
10, дв.вх. №2369 на
отписване:
05.12.2011 год. при СВ РД-15-1/2012-01гр. Първомай и
03
отписан със Заповед
№РД-15-1/03.01.2012
год..

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай Булстат
000471536 Ю на
Продаден на Христо Митев Янев
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба на недвижим
имот вписан под №74,
том 2, вх. №366, дв. вх.
№358 на 25.02.2014
Заповед за
год. при Служба
отписване:
вписвания гр.
РД-15-268/2014Първомай и отписан 06-06
със заповед №РД-15268 от 06.06.2014 год.
на кмета на община
Първомай.

Поземлен имот с площ от 3, 249
дка. (три декара и двеста
Област Пловдивска,
четиридесет и девет квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на гр. Първомай
Нива, категория на земята при
с ЕКАТТЕ 59080,
неполивни условия: Четвърта
местността “Гидик чаир”,
523,90 лв.
съставляващ имот №900093 (девет,
имот с №900093 по картата
нула, нула, нула, девет, три) в
на възстановената
местността “Гидик чаир” по
собственост за землището
картата на възстановената
на гр.Първомай
собственост за землището на гр.
Първомай.
Поземлен имот с площ от 2,790
дка. (два декара седемстотин и
Област Пловдивска,
деветдесет квадратни метра) с
община Първомай,
начин на трайно ползване: Нива,
землището на с.Виница с
категория на земята при
ЕКАТТЕ 11123, местност
неполивни условия: Четвърта
496,70 лв.
"Терлика", имот с №011036
съставляващ имот №011036 (нула,
по картата на
едно, едно, нула, три, шест) в
възстановената собственост
местността "Терлика", по картата
за землището на с. Виница
на възстановената собственост за
землището на с. Виница.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 1, 595
283,90 лв.

Имотът се
Включен в регулацията на с.
управлява от кмета Виница Решение
на Община
№516/27.05.2011 г. на Общ. С гр.
Първомай Булстат Първомай, Решение №КЗЗ-21 от
000471536 Ю на
22.11.2011 год. на Комисията по
основание чл.12, ал.5 земята към Министерството на
от Закона за
земеделието гр София. съставени
общинската
нови АОС №591, 592, 593, 594 и
собственост
595 от 2012 год.
Имотът се

2011
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186
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188

445/02-092011

446/20-092011

447/20-092011

448/21-092011

449/21-09189
2011

445

446

447

448

449

община Първомай,
дка. (един декар петстотин
землището на с.Виница с деветдесет и пет квадратни метра)
ЕКАТТЕ 11123, местност с начин на трайно ползване: Нива,
"Терлика", имот с №011074 категория на земята при
по картата на
неполивни условия: Четвърта
възстановената собственост съставляващ имот №011074 (нула,
за землището на с. Виница едно, едно, нула, седем, четири) в
местността "Терлика", по картата
на възстановената собственост за
землището на с. Виница.
Поземлен имот с площ от 1, 142
дка. (един декар сто четиридесет и
Област Пловдивска,
два квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: Нива, категория
землището на с.Виница с
на земята при неполивни условия:
ЕКАТТЕ 11123, местност
Четвърта съставляващ имот
"Терлика", имот с №011075
№011075 (нула, едно, едно, нула,
по картата на
седем, пет) в местността "Терлика"
възстановената собственост
по картата на възстановената
за землището на с. Виница
собственост за землището на с.
Виница.
Поземлен имот с площ от 4,191
дка. (четири декара сто деветдесет
Област Пловдивска,
и един квадратни метра) с начин
община Първомай,
на трайно ползване: Нива,
землището на с.Виница с
категория на земята при
ЕКАТТЕ 11123, местност
неполивни условия: Четвърта
"Божака", имот с №012027
съставляващ имот №012027 (нула,
по картата на
едно, две, нула, две, седем) в
възстановената собственост
местността "Божака", по картата
за землището на с. Виница
на възстановената собственост за
землището на с. Виница.
Поземлен имот с площ от 1,445
дка. (един декар, четиристотин
Област Пловдивска,
четиридесет и пет квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на с.Виница с
Нива, категория на земята при
ЕКАТТЕ 11123, местност
неполивни условия: Четвърта
"Божака", имот с №012099
съставляващ имот №012099 (нула,
по картата на
едно, две, нула,девет, девет) в
възстановената собственост
местността "Божака", по картата
за землището на с. Виница
на възстановената собственост за
землището на с. Виница.
Поземлен имот с площ от 2,600
Област Пловдивска,
дка. (два декара и шестстотин
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на гр. Първомай
трайно ползване: Нива, категория
с ЕКАТТЕ 59080,
на земята при неполивни условия:
местността “Долен комсал
Пета, съставляващ имот №180023
под село”,имот с №180023
(едно, осем, нула, нула, две, три) в
по картата на
местността “Долен комсал под
възстановената собственост
село” по картата на възстановената
за землището на
собственост за землището на гр.
гр.Първомай
Първомай.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 0,900
община Първомай,
дка. (деветстотин квадратни метра)
землището на гр. Първомай с начин на трайно ползване: Нива,
с ЕКАТТЕ 59080,
категория на земята при

управлява от кмета
на Община
Първомай Булстат
000471536 Ю на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

203,30 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай Булстат
000471536 Ю на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

621,70 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай Булстат
000471536 Ю на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

195,70 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай Булстат
000471536 Ю на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

412,80 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай Булстат
000471536 Ю на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

142,90 лв

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай Булстат

190

191

192

193

450/26-092011

451/26-092011

452/26-092011

453/27-092011

450

451

452

453

местността “Долен комсал неполивни условия: Пета,
под село”,имот с №180025 съставляващ имот №180025 (едно,
по картата на
осем, нула, нула, две, пет) в
възстановената собственост местността “Долен комсал под
за землището на
село” по картата на възстановената
гр.Първомай
собственост за землището на гр.
Първомай.
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на гр.
Поземлен имот с площ от 746
Първомай, кв. Дебър с
кв.м. (седемстотин четиридесет и
ЕКАТТЕ 59080, местност шест квадратни метра) с начин на
“Пантелей Липака" масив трайно ползване: Оврази и
№39 имот с кадастрален
промойни, съставляващ имот
№205 по кадастралната
№205 (двеста и пет) от масив №39
картата на местността
(тридесет и девет) по
“Пантелей, Липака”,
кадастралната карта на местността
одобрена със Заповед
“Пантелей, Липака” в землището
№108/18.03.2004 год. на
на кв. Дебър, гр. Първомай.
Областен управител на
област Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 709
землището на гр.
кв.м. (седемстотин и девет
Първомай, кв. Дебър с
квадратни метра) с начин на
ЕКАТТЕ 59080, местност
трайно ползване: Оврази и
“Пантелей Липака" масив
промойни, съставляващ имот №38
32 имот с кадастрален №38
(тридесет и осем) от масив 32
по кадастралната картата
(тридесет и две) по кадастралната
на местността “Пантелей,
карта на местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Липака” в землището на кв. Дебър,
Заповед №108/18.03.2004
гр. Първомай.
год. на Областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 654
землището на гр.
кв.м. (шестотин петдесет и четири
Първомай, кв. Дебър с
квадратни метра) с начин на
ЕКАТТЕ 59080, местност
трайно ползване: Оврази и
“Пантелей Липака" масив
промойни, съставляващ имот №39
№32q имот с №39 по
(тридесет и девет) от масив №32
кадастралната картата на
(тридесет и две) по кадастралната
местността “Пантелей,
карта на местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Липака” в землището на кв. Дебър,
Заповед №108/18.03.2004
гр. Първомай.
год. на Областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 682
община Първомай,
кв.м. (шестотин осемдесет и два
землището на гр.
квадратни метра) с начин на
Първомай, кв. Дебър с
трайно ползване: Оврази и
ЕКАТТЕ 59080, местност
промойни, съставляващ имот №40
“Пантелей Липака" масив
(четиридесет) от масив №32
№32, имот с №40 по
(тридесет и две) по кадастралната
кадастралната картата на
карта на местността “Пантелей,
местността “Пантелей,
Липака” в землището на кв. Дебър,
Липака”, одобрена със
гр. Първомай.
Заповед №108/18.03.2004

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

34,90 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН АГРО"
000471536Ю на
ЕООД гр. София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан под №1, том
11, дв.вх. №28.12.2012
на 05.12.2011 год. при
СВ гр. Първомай и
отписан със Заповед
№РД-15-1/03.01.2012
год..

33,20 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан под №1, том
Заповед за
11, дв.вх. №2593 на
отписване:
28.12.2012 год. при СВ РД -15-2/2014-01гр. Първомай и
03
отписан със Заповед
№РД-15-2/03.01.2012
год..

30,60 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан под №1, том
Заповед за
11, дв.вх. №2593 на
отписване:
28.12.2011 год. при СВ РД-15-2/2012-01гр. Първомай и
03
отписан със Заповед
№РД-15-2/03.01.2012
год..

31,90 лв

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан под №1, том
Заповед за
11, дв.вх. №2593 на
отписване:
28.12.2011 год. при СВ РД-15-2/2012-01гр. Първомай и
03
отписан със Заповед
№РД-15-2/03.01.2012
год..

Заповед за
отписване:
РД-15-2/2012-0103
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454/27-092011

455/27-092011

456/28-092011

457/28-092011

458/28-09198
2011

454

455

456
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458

год. на Областен управител
на област Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 690
землището на гр.
кв.м. (шестотин и деветдесет
Първомай, кв. Дебър с
квадратни метра) с начин на
ЕКАТТЕ 59080, местност
трайно ползване: Оврази и
“Пантелей Липака" масив
промойни, съставляващ имот №41
№32, имот с №41 по
32,30 лв
(четиридесет и едно) от масив №32
кадастралната картата на
(тридесет и две) по кадастралната
местността “Пантелей,
карта на местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Липака” в землището на кв. Дебър,
Заповед №108/18.03.2004
гр. Първомай.
год. на Областен управител
на област Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 473
землището на гр.
кв.м. (четиристотин седемдесет и
Първомай, кв. Дебър с
три квадратни метра) с начин на
ЕКАТТЕ 59080, местност
трайно ползване: Оврази и
“Пантелей Липака" масив
промойни, съставляващ имот №45
№32, имот с №45 по
22,10 лв
(четиридесет и пет) от масив №32
кадастралната картата на
(тридесет и две) по кадастралната
местността “Пантелей,
карта на местността “Пантелей,
Липака” одобрена със
Липака” в землището на кв. Дебър,
Заповед №108/18.03.2004
гр. Първомай.
год. на Областен управител
на област Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 630
землището на гр. Първомай кв.м. (шестстотин и тридесет
с ЕКАТТЕ 59080, местност квадратни метра) с начин на
“Пантелей Липака" масив трайно ползване: Оврази и
№33, имот с №247 по
промойни, съставляващ имот
29,50 лв.
кадастралната картата на №247 (двеста четиридесет и седем)
местността “Пантелей,
от масив №33 (тридесет и три) по
Липака” одобрена със
кадастралната карта на местността
Заповед №108/18.03.2004 “Пантелей, Липака” в землището
год. на Областен управител на кв. Дебър, гр. Първомай.
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 484
землището на гр. Първомай кв.м. (четиристотин осемдесет
с ЕКАТТЕ 59080, местност четири квадратни метра) с начин
“Пантелей Липака" масив на трайно ползване: Оврази и
№33, имот с №248 по
промойни, съставляващ имот
22,70 лв.
кадастралната картата на №248 (двеста четиридесет и осем)
местността “Пантелей,
от масив №33 (тридесет и три) по
Липака” одобрена със
кадастралната карта на местността
Заповед №108/18.03.2004 “Пантелей, Липака” в землището
год. на Областен управител на кв. Дебър, гр. Първомай.
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 267
община Първомай,
кв.м. (двеста шестдесет и седем
землището на гр. Първомай квадратни метра) с начин на
12,50 лв.
с ЕКАТТЕ 59080, местност трайно ползване: Оврази и
“Пантелей Липака" масив промойни, съставляващ имот

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД - гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко
продажба на
недвижими имоти
вписан под №1, том
11, дв. вх. №2593 на
28.12.2011 год. при
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15-2
от 03.01.2012 год.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№1 на 28.2011 год. том
ХІ, дв. вх. №2593 при
Службата по
Заповед за
вписванията гр.
отписване:
Първомай и отписан от РД-15-2/2012-01актовите книги за
03
недвижимите имоти
общинска собственост
със Заповед №РД-15-2
от 03.01.2012 година.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан под №1 на
28.12.2011 г., том ХІ,
дв. вх. №2593 при
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-152/03.01.2012 год. на
Кмета на община
Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№1 на 28.12.2011 год., Заповед за
том ХІ, дв. вх. №2593 отписване:
при СВ гр. Първомай и РД-15-2/2012-01отписан със Заповед 03
№РД-15-2 от
03.01.2012 год..

Имотът се
управлява от кмета
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
на община Първомай
София
с Булстат
000471536Ю на

Договор за покупкопродажба вписан под
№1 на 28.12.2011 год.,
том ХІ, дв. вх. №2593
при Службата по

Заповед за
отписване:
РД-15-2/2012-0103

Заповед за
отписване:
РД-15-2/2012-0103

Заповед за
отписване:
РД-15-2/2012-0103
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200

459/28-092011

460/29-092011

461/29-09201
2011

459

460

461

202

462/29-092011

462

203

463/29-092011

463

№33, имот с №249 по
№249 (двеста четиридесет и девет)
кадастралната картата на от масив №33 (тридесет и три) по
местността “Пантелей,
кадастралната карта на местността
Липака” одобрена със
“Пантелей, Липака” в землището
Заповед №108/18.03.2004 на кв. Дебър, гр. Първомай.
год. на Областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 368
землището на гр. Първомай кв.м. (триста шестдесет и осем
с ЕКАТТЕ 59080, местност квадратни метра) с начин на
“Пантелей Липака" масив трайно ползване: Оврази и
№33, имот с №250 по
промойни, съставляващ имот
кадастралната картата на №250 (двеста петдесет) от масив
местността “Пантелей,
№33 (тридесет и три) по
Липака” одобрена със
кадастралната карта на местността
Заповед №108/18.03.2004 “Пантелей, Липака” в землището
год. на Областен управител на кв. Дебър, гр. Първомай.
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 224
землището на гр. Първомай кв.м. (двеста двадесет и четири
с ЕКАТТЕ 59080, местност квадратни метра) с начин на
“Пантелей Липака" масив трайно ползване: Оврази и
№33, имот с №251по
промойни, съставляващ имот
кадастралната картата на №251 (двеста петдесет и едно) от
местността “Пантелей,
масив №33 (тридесет и три) по
Липака” одобрена със
кадастралната карта на местността
Заповед №108/18.03.2004 “Пантелей, Липака” в землището
год. на Областен управител на кв. Дебър, гр. Първомай.
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 181
землището на гр. Първомай кв.м. (сто осемдесет и един
с ЕКАТТЕ 59080, местност квадратни метра) с начин на
“Пантелей Липака" масив трайно ползване: Оврази и
№33, имот с №252 по
промойни, съставляващ имот
кадастралната картата на №252 (двеста петдесет и две от
местността “Пантелей,
масив №33 (тридесет и три) по
Липака” одобрена със
кадастралната карта на местността
Заповед №108/18.03.2004 “Пантелей, Липака” в землището
год. на Областен управител на кв. Дебър, гр. Първомай.
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 302
землището на гр. Първомай
кв.м. (триста и два квадратни
с ЕКАТТЕ 59080, местност
метра) с начин на трайно ползване:
“Пантелей Липака" масив
Оврази и промойни, съставляващ
№33, имот с №253 по
имот №253 (двеста петдесет и три)
кадастралната картата на
от масив №33 (тридесет и три) по
местността “Пантелей,
кадастралната карта на местността
Липака” одобрена със
“Пантелей, Липака” в землището
Заповед №108/18.03.2004
на кв. Дебър, гр. Първомай.
год. на Областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 118
община Първомай,
кв.м. (сто и осемнадесет квадратни
землището на гр. Първомай метра) с начин на трайно ползване:

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

вписваията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15-2
от 03.01.2012 год. на
Кмета на община
Първомай.

17,20 лв

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
Първомай
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко
продажба вписан под
№1 на 28.12.2011 год.,
том ХІ, дв. вх.№2593
при Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15-2
от 03.01.2012 год. на
Кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-2/2012-0103

10,50 лева

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба на
недвижими имоти
вписан под №1 на
28.12.2011 год., дв. вх.
№2593 при СВ гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-152/03.01.2012 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-2/2012-0103

8,50 лева

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№1 на 28.12.2011 год.,
том ХІ, дв. вх. №2593
при Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15-2
от 03.01.2012 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-2/2012-0103

14,10 лева

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан под №1, том
Заповед за
11, дв.вх. №2593 на
отписване:
28.12.2011 год. при СВ
РД-15-2/2012-01гр. Първомай и
03
отписан със Заповед
№РД-15-2/03-01-2012
год. на Кмета на
община Първомай.

5,50 лв.

Имотът се
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
управлява от кмета
София
на община Първомай

Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти

Заповед за
отписване:
РД-15-2/2012-01-
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с ЕКАТТЕ 59080, местност Оврази и промойни, съставляващ
“Пантелей Липака" масив имот №254 (двеста петдесет и
№33, имот с №254 по
четири) от масив №33 (тридесет и
кадастралната картата на три) по кадастралната карта на
местността “Пантелей,
местността “Пантелей, Липака” в
Липака” одобрена със
землището на кв. Дебър, гр.
Заповед №108/18.03.2004 Първомай.
год. на Областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 753
землището на гр. Първомай кв.м. (седемстотин петдесет и три
с ЕКАТТЕ 59080, местност квадратни метра) с начин на
“Пантелей Липака" масив трайно ползване: Оврази и
№33, имот с №243 по
промойни, съставляващ имот
кадастралната картата на №243 (двеста четиридесет и три)
местността “Пантелей,
от масив №33 (тридесет и три) по
Липака” одобрена със
кадастралната карта на местността
Заповед №108/18.03.2004 “Пантелей, Липака” в землището
год. на Областен управител на кв. Дебър, гр. Първомай.
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 453
община Първомай,
кв.м. (четиристотин петдесет и три
землището на гр. Първомай
квадратни метра) с начин на
с ЕКАТТЕ 59080, местност
трайно ползване: Оврази и
“Пантелей Липака" масив
промойни, съставляващ имот
№33, имот с №244 по
№244 (двеста четиридесет и
кадастралната картата на
четири) от масив №33 (тридесет и
местността “Пантелей,
три) по кадастралната карта на
Липака” одобрена със
местността “Пантелей, Липака” в
Заповед №108/18.03.2004
землището на кв. Дебър, гр.
год. на Областен управител
Първомай.
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 670
землището на гр. Първомай кв.м. (шестотин и седемдесет
с ЕКАТТЕ 59080, местност квадратни метра) с начин на
“Пантелей Липака", масив трайно ползване: Оврази и
№33, имот кад. №236 по
промойни, съставляващ имот
кадастралната картата на №236 (двеста тридесет и шест) от
местността “Пантелей,
масив №33 (тридесет и три) по
Липака” одобрена със
кадастралната карта на местността
Заповед №108/18.03.2004 “Пантелей, Липака” в землището
год. на Областен управител на кв. Дебър, гр. Първомай.
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 386
землището на гр. Първомай кв.м. (триста осемдесет и шест
с ЕКАТТЕ 59080, местност квадратни метра) с начин на
“Пантелей Липака" масив трайно ползване: Оврази и
№33, имот с №235 по
промойни, съставляващ имот
кадастралната картата на №235 (двеста тридесет и пет) от
местността “Пантелей,
масив №33 (тридесет и три) по
Липака” одобрена със
кадастралната карта на местността
Заповед №108/18.03.2004 “Пантелей, Липака” в землището
год. на Областен управител на кв. Дебър, гр. Първомай.
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 613

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

вписан под №1, том
03
11, дв.вх. №2593 на
28.12.2011 год. при СВ
гр. Първомай и
отписан със Заповед
№РД-15-2/03-01-2012
год. на Кмета на
община Първомай.

35,20 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан под №1, том
Заповед за
11, дв.вх. №2593 на
отписване:
28.12.2011 год. при СВ
РД-15-2/2012-01гр. Първомай и
03
отписан със Заповед
№РД-15-2/03-01-2012
год. на Кмета на
община Първомай.

21,20 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан под №1, том
Заповед за
11, дв.вх. №2593 на
отписване:
28.12.2011 год. при СВ
РД-15-2/2012-01гр. Първомай и
03
отписан със Заповед
№РД-15-2/03-01-2012
год. на Кмета на
община Първомай.

31,40 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

18,10 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

28,70 лв.

Имотът се

Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.

Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан под №173, том
1, дв.вх. №269 на
Заповед за
22.03.2012 год. при СВ отписване:
гр. Първомай и
РД-15-219/2012отписан със Заповед 03-23
№РД-15219/23.03.2012 год. на
Кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан под №173, том
1, дв.вх. №269 на
Заповед за
22.03.2012 год. при СВ отписване:
гр. Първомай и
РД-15-219/2012отписан със Заповед 03-23
№РД-15219/23.03.2012 год. на
Кмета на община
Първомай.
Договор за покупко- Заповед за
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община Първомай,
кв.м. (шестотин и тринадесет
землището на гр. Първомай квадратни метра) с начин на
с ЕКАТТЕ 59080, местност трайно ползване: Оврази и
“Пантелей Липака" масив промойни, съставляващ имот
№33, имот с №234 по
№234 (двеста тридесет и четири)
кадастралната картата на от масив №33 (тридесет и три) по
местността “Пантелей,
кадастралната карта на местността
Липака” одобрена със
“Пантелей, Липака” в землището
Заповед №108/18.03.2004 на кв. Дебър, гр. Първомай.
год. на Областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 502
землището на гр. Първомай
кв.м. (петстотин и два квадратни
с ЕКАТТЕ 59080, местност
метра) с начин на трайно ползване:
“Пантелей Липака" масив
Оврази и промойни, съставляващ
№33, имот с №233 по
имот №233 (двеста тридесет и три)
кадастралната картата на
от масив №33 (тридесет и три) по
местността “Пантелей,
кадастралната карта на местността
Липака” одобрена със
“Пантелей, Липака” в землището
Заповед №108/18.03.2004
на кв. Дебър, гр. Първомай.
год. на Областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 293
землището на гр. Първомай кв.м. (двеста деветдесет и три
с ЕКАТТЕ 59080, местност квадратни метра) с начин на
“Пантелей Липака" масив трайно ползване: Оврази и
№33, имот с №232 по
промойни, съставляващ имот
кадастралната картата на №232 (двеста тридесет и две) от
местността “Пантелей,
масив №33 (тридесет и три) по
Липака” одобрена със
кадастралната карта на местността
Заповед №108/18.03.2004 “Пантелей, Липака” в землището
год. на Областен управител на кв. Дебър, гр. Първомай.
на обл. Пловдив
Поземлен имот с площ от 1,200
Област Пловдивска,
дка. (един декар и двеста
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на гр. Първомай
трайно ползване: Нива, категория
с ЕКАТТЕ 59080,
на земята при неполивни условия:
местността “Долен комсал
Пета, съставляващ имот №180049
под село”,имот с №180049
(едно, осем, нула, нула, четири,
по картата на
девет) в местността “Долен комсал
възстановената собственост
под село” по картата на
за землището на
възстановената собственост за
гр.Първомай
землището на гр. Първомай.
Незастроен поземлен имот с площ
Област Пловдив, община
от 1,196 дка (един декар, сто
Първомай, землището на
деветдесет и шест квадратни
гр. Първомай, ЕКАТТЕ
метра), трайно предназначение:
59080, Стопански двор №1,
Земеделска територия, начин на
ПИ с идентификатор
трайно ползване: Друг вид
№92.45 по кадастралната
земеделска земя, съставляващ
картата, одобрена със
поземлен имот с кадастрален
заповед №РД-18-16идентификатор №59080.92.45 (пет,
4/25.09.2007 год. на
девет,нула,осем,нула,точка,
Началника на СГКК девет,две, точка, четири,пет) по
Пловдив
кадастралната карта на Стопански

управлява от кмета София
на община Първомай
с Булстат
000471536Ю на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

23,50 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
Първомай
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

13,70 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД
000471536Ю на
гр.София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

190, 50 лв

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай Булстат
000471536 Ю на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

3 373,70 лева

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на Златка Тенчева
000471536Ю на
Кавазова
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

продажба на
отписване:
недвижими имоти
РД-15-269/2012вписан под №173, том 03-23
1, дв.вх. №269 на
22.03.2012 год. при СВ
гр. Първомай и
отписан със Заповед
№РД-15219/23.03.2012 год. на
Кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан под №173, том
1, дв.вх. №269 на
Заповед за
22.03.2012 год. при СВ отписване:
гр. Първомай и
РД-15-219/2012отписан със Заповед 03-23
№РД-15219/23.03.2012 год. на
Кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан под №173, том
1, дв.вх. №269 на
Заповед за
22.03.2012 год. при СВ отписване:
гр. Първомай и
РД-15-219/2012отписан със Заповед 03-23
№РД-15219/23.03.2012 год. на
Кмета на община
Първомай.

Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан под №101, том
2, вх.№404, дв.вх.
№395 на 04.03.2014
год. при СВ гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15257/03.06.2014 год. на
Кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-257/201406-03

213

473/11-102011

473

214

474/12-102011

474

215

475/12-102011

475

двор №1, гр. Първомай.
Незастроен поземлен имот с площ
от 1,547 дка (един декар,
Област Пловдив, община
петстотин четиридесет и седем
Първомай, землището на
Имотът се
квадратни метра), трайно
гр. Първомай, ЕКАТТЕ
управлява от кмета
предназначение: Земеделска
59080, Стопански двор №1,
на община Първомай
територия, начин на трайно
ПИ с идентификатор
с Булстат
ползване: Друг вид земеделска
№92.14 по кадастралната
3 491,00 лв.
000471536Ю на
земя, съставляващ поземлен имот с
картата, одобрена със
основание чл.12, ал.5
кадастрален идентификатор
заповед №РД-18-16от Закона за
№59080.92.14 (пет,
4/25.09.2007 год. на
общинската
девет,нула,осем,нула,точка,
Началника на СГКК собственост
девет,две, точка, едно,четири) по
Пловдив
кадастралната карта на Стопански
двор №1, гр. Първомай.
Застроен поземлен имот с площ от
6,921 дка (шест декара,
деветстотин двадесет и един
квадратни метра), трайно
предназначение: Земеделска
територия, начин на трайно
ползване: За стопански двор,
съставляващ поземлен имот с
кадастрален идентификатор
Област Пловдив, община №59080.92.48 (пет,
Първомай, землището на девет,нула,осем,нула,точка,
Имотът се
31 533,00 лв. в т.ч.:
гр. Първомай, ЕКАТТЕ
девет,две, точка, четири, осем) по
управлява от кмета
за земя -15618,20
59080, Стопански двор №1, кадастралната карта на Стопански
на община Първомай
лв., сграда 1 ПИ с идентификатор
двор №1, гр. Първомай, ведно с:
с Булстат
13879,20 лв., сграда
№92.48 по кадастралната едноетажна полумасивна сграда
000471536Ю на
2 - 324,80 лв., сграда
картата, одобрена със
със ЗП-641 кв.м. (шестотин
основание чл.12, ал.5
3 - 493,50 лв. и за
заповед №РД-18-16четиридесет и един кв.м.) с
от Закона за
сграда 4 - 1217,30
4/25.09.2007 год. на
кадастрален идентификатор
общинската
лв.
Началника на СГКК №92.48.1 (девет, две, точка,четири,
собственост
Пловдив
осем, точка,едно), построена 1982
год., едноетажна полумасивна
сграда със ЗП-15 кв.м.(петнадесет
кв.м.) с кадастрален
идентификатор №92.48.2 (девет,
две,точка, четири, осем, точка,
две), построена 1982 г.,
едноетажна масивна сграда със
ЗП-15 кв.м. (петнадесет кв.м.) Продължава в забележки
Застроен поземлен имот с площ от
903 кв.м. ( деветстотин и три
Област Пловдив, община
квадратни метра), трайно
Първомай, землището на
Имотът се
предназначение: Земеделска
гр. Първомай, ЕКАТТЕ
управлява от кмета
територия, начин на трайно
59080, Стопански двор №1,
на община Първомай
ползване: За стопански двор,
31 533,00 лв. в т.ч.:
ПИ с идентификатор
с Булстат
съставляващ поземлен имот с
за земя - 2037,70 лв.,
№92.68 по кадастралната
000471536Ю на
кадастрален идентификатор
за сграда - 1611,30
картата, одобрена със
основание чл.12, ал.5
№59080.92.68 (пет,
лв.,
заповед №РД-18-16от Закона за
девет,нула,осем,нула,точка,
4/25.09.2007 год. на
общинската
девет,две, точка, шест, осем) по
Началника на СГКК собственост
кадастралната карта на Стопански
Пловдив
двор №1, гр. Първомай заедно с
едноетажна полумасивна сграда
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със ЗП-100 кв.м. (сто квадратни
метра) с кадастрален
идентификатор №92.68.1 (девет,
две, точка, шест, осем, точка,едно),
построена 1982 год..
Незастроен поземлен имот с площ
от 1,013 дка (един декар и
Област Пловдив, община
тринадесет квадратни метра),
Първомай, землището на
трайно предназначение:
гр. Първомай, ЕКАТТЕ
Земеделска територия, начин на
59080, Стопански двор №1,
трайно ползване: Друг вид
ПИ с идентификатор №92.5
земеделска земя, съставляващ
по кадастралната картата,
поземлен имот с кадастрален
одобрена със заповед №РДидентификатор №59080.92.5 (пет,
18-16-4/25.09.2007 год. на
девет, нула,осем, нула, точка,
Началника на СГКК девет, две, точка, пет) по
Пловдив
кадастралната карта на Стопански
двор №1, гр. Първомай.
Незастроен поземлен имот с площ
от 387 кв.м. ( триста осемдесет и
Област Пловдив, община
седем квадратни метра), трайно
Първомай, землището на
предназначение: Земеделска
гр. Първомай, ЕКАТТЕ
територия, начин на трайно
59080, Стопански двор №1,
ползване: Друг вид земеделска
ПИ с идентификатор №92.6
земя, съставляващ поземлен имот с
по кадастралната картата,
кадастрален идентификатор
одобрена със заповед №РД№59080.92.6 (пет, девет, нула,
18-16-4/25.09.2007 год. на
осем, нула, точка, девет, две,
Началника на СГКК точка, шест) по кадастралната
Пловдив
карта на Стопански двор №1, гр.
Първомай.
Незастроен поземлен имот с площ
от 192 кв.м. (сто деветдесет и два
Област Пловдив, община
квадратни метра), трайно
Първомай, землището на
предназначение: Земеделска
гр. Първомай, ЕКАТТЕ
територия, начин на трайно
59080, Стопански двор №1,
ползване: Друг вид земеделска
ПИ с идентификатор №92.8
земя, съставляващ поземлен имот с
по кадастралната картата,
кадастрален идентификатор
одобрена със заповед №РД№59080.92.8 (пет, девет, нула,
18-16-4/25.09.2007 год. на
осем, нула, точка, девет, две,
Началника на СГКК точка, осем) по кадастралната
Пловдив
карта на Стопански двор №1, гр.
Първомай.
Незастроен поземлен имот с площ
Област Пловдив, община от 700 кв.м. (седемстотин
Първомай, землището на квадратни метра), трайно
гр. Първомай, ЕКАТТЕ
предназначение: Земеделска
59080, Стопански двор №1, територия, начин на трайно
ПИ с идентификатор
ползване: Друг вид земеделска
№92.41 по кадастралната земя, съставляващ поземлен имот с
картата, одобрена със
кадастрален идентификатор
заповед №РД-18-16№59080.92.41 (пет, девет, нула,
4/25.09.2007 год. на
осем, нула, точка, девет, две,
Началника на СГКК точка, четири, едно) по
Пловдив
кадастралната карта на Стопански
двор №1, гр. Първомай.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 1084

2683,20 лв.

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

1025,10 лева

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

308, 60 лв.

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

1854,20 лева

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

50,70 лв.

Имотът се

Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.

Договор за покупко-

Заповед за
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община Първомай,
кв.м. (хиляда осемдесет и четири
землището на гр. Първомай квадратни метра) с начин на
с ЕКАТТЕ 59080, местност трайно ползване: Оврази и
“Пантелей Липака" масив промойни, съставляващ имот
№38, имот с №115 по
№115 (сто и петнадесет) от масив
кадастралната картата на №38 (тридесет и осем) по
местността “Пантелей,
кадастралната карта на местността
Липака” одобрена със
“Пантелей, Липака” в землището
Заповед №108/18.03.2004 на кв. Дебър, гр. Първомай.
год. на Областен управител
на обл. Пловдив
Поземлен имот с площ от 1,289
дка. (един декар и двеста
Област Пловдивска,
осемдесет и девет квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на с. Дълбок
Нива, категория на земята при
извор с ЕКАТТЕ 24493
неполивни условия: Пета,
имот с №070004, местност
съставляващ парцел 4 (четири) от
"Елешиците" по картата на
масив 70 (седемдесет) в
възстановената собственост
местността "Елешиците" по
за землището на с. Дълбок
картата на възстановената
извор.
собственост за землището на с.
Дълбок извор.
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 3154
землището на гр. Първомай кв.м. (три хиляди сто петдесет и
с ЕКАТТЕ 59080, местност четири квадратни метра) с начин
“Пантелей Липака" масив на трайно ползване: Оврази и
№38, имот с №116 по
промойни, съставляващ имот
кадастралната картата на №116 (сто и шестнадесет) от масив
местността “Пантелей,
№38 (тридесет и осем) по
Липака” одобрена със
кадастралната карта на местността
Заповед №108/18.03.2004 “Пантелей, Липака” в землището
год. на Областен управител на кв. Дебър, гр. Първомай.
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 1590
землището на гр. Първомай кв.м. (хиляда петстотин и
с ЕКАТТЕ 59080, местност деветдесет квадратни метра) с
“Пантелей Липака" масив начин на трайно ползване: Оврази
№38, имот с №117 по
и промойни, съставляващ имот
кадастралната картата на №117 (сто и седемнадесет) от
местността “Пантелей,
масив №38 (тридесет и осем) по
Липака” одобрена със
кадастралната карта на местността
Заповед №108/18.03.2004 “Пантелей, Липака” в землището
год. на Областен управител на кв. Дебър, гр. Първомай.
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 7398
община Първомай,
кв.м. (седем хиляди триста
землището на гр. Първомай
деветдесет и осем квадратни
с ЕКАТТЕ 59080, местност
метра) с начин на трайно ползване:
“Пантелей Липака" масив
Оврази и промойни, съставляващ
№38, имот с №127 по
имот №127 (сто двадесет и седем)
кадастралната картата на
от масив №38 (тридесет и осем) по
местността “Пантелей,
кадастралната карта на местността
Липака” одобрена със
“Пантелей, Липака” в землището
Заповед №108/18.03.2004
на кв. Дебър, гр. Първомай.
год. на Областен управител

управлява от кмета София
на община Първомай
с Булстат
000471536Ю на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

145,30 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай с Булстат
Продаден на Ангел Георгиев
000471536 Ю на
Митринджаков от гр. Пловдив
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

147,60 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД
000471536Ю на
гр.София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

71,40 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

346,20 лева

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

продажба на
отписване:
недвижими имоти
РД-15-219/2012вписан под №173, том 03-23
1, дв.вх. №269 на
22.03.2012 год. при СВ
гр. Първомай и
отписан със Заповед
№РД-15219/23.03.2012 год. на
Кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан в
Службата по
вписванията под №84,
том 9, вх. №2565,
Заповед за
дв.вх. №2532 на
отписване:
27.10.2014 год. и
РД-15-711/2014отписан със Заповед 12-09
№РД- 1515-711 от
09.12.2014 година на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан под №173, том
1, дв.вх. №269 на
Заповед за
22.03.2012 год. при СВ отписване:
гр. Първомай и
РД-15-219/2012отписан със Заповед 03-23
№РД-15219/23.03.2012 год. на
Кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан под №173, том
1, дв.вх. №269 на
Заповед за
22.03.2012 год. при СВ отписване:
гр. Първомай и
РД-15-219/2012отписан със Заповед 03-23
№РД-15219/23.03.2012 год. на
Кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан под №173, том
Заповед за
1, дв.вх. №269 на
отписване:
22.03.2012 год. при СВ
РД-15-219/2012гр. Първомай и
03-23
отписан със Заповед
№РД-15219/23.03.2012 год. на
Кмета на община

225

226

227

228

229

485/14-112011

486/14-112011

487/28-112011

488/28-112011

489/28-112011
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486
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488
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на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 246
землището на гр. Първомай кв.м. (двеста четиридесет и шест
с ЕКАТТЕ 59080, местност квадратни метра) с начин на
“Пантелей Липака" масив трайно ползване: Оврази и
№39, имот с №197 по
промойни, съставляващ имот
кадастралната картата на №197 (сто деветдесет и седем) от
местността “Пантелей,
масив №39 (тридесет и девет) по
Липака” одобрена със
кадастралната карта на местността
Заповед №108/18.03.2004 “Пантелей, Липака” в землището
год. на Областен управител на кв. Дебър, гр. Първомай.
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 521
землището на гр. Първомай кв.м. (петстотин двадесет и един
с ЕКАТТЕ 59080, местност квадратни метра) с начин на
“Пантелей Липака" масив трайно ползване: Оврази и
№39, имот с №199 по
промойни, съставляващ имот
кадастралната картата на №199 (сто деветдесет и девет) от
местността “Пантелей,
масив №39 (тридесет и девет) по
Липака” одобрена със
кадастралната карта на местността
Заповед №108/18.03.2004 “Пантелей, Липака” в землището
год. на Областен управител на кв. Дебър, гр. Първомай.
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 456
землището на гр. Първомай кв.м. (четиристотин петдесет и
с ЕКАТТЕ 59080, местност шест квадратни метра) с начин на
“Пантелей Липака" масив трайно ползване: Оврази и
№39, имот с №201 по
промойни, съставляващ имот
кадастралната картата на №201 (двеста и едно) от масив
местността “Пантелей,
№39 (тридесет и девет) по
Липака” одобрена със
кадастралната карта на местността
Заповед №108/18.03.2004 “Пантелей, Липака” в землището
год. на Областен управител на кв. Дебър, гр. Първомай.
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 453
землището на гр. Първомай кв.м. (четиристотин петдесет и три
с ЕКАТТЕ 59080, местност квадратни метра) с начин на
“Пантелей Липака" масив трайно ползване: Оврази и
№39, имот с №202 по
промойни, съставляващ имот
кадастралната картата на №202 (двеста и две) от масив №39
местността “Пантелей,
(тридесет и девет) по
Липака” одобрена със
кадастралната карта на местността
Заповед №108/18.03.2004 “Пантелей, Липака” в землището
год. на Областен управител на кв. Дебър, гр. Първомай.
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 385
община Първомай,
кв.м. (триста осемдесет и пет
землището на гр. Първомай квадратни метра) с начин на
с ЕКАТТЕ 59080, местност трайно ползване: Оврази и
“Пантелей Липака" масив промойни, съставляващ имот
№39, имот с №203 по
№203 (двеста и три) от масив №39
кадастралната картата на (тридесет и девет) по
местността “Пантелей,
кадастралната карта на местността
Липака” одобрена със
“Пантелей, Липака” в землището

Първомай.

11,50 лева

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

24,40 лева

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД - гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

21,30 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД - гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

21,20 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН АГРО"
000471536Ю на
ЕООД гр. София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

18,00 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН АГРО"
000471536Ю на
ЕООД гр. София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№173, том1, дв. вх.
№269 на 22.02.2012
година при Служба
вписвания гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15219 от 23.03.2012 г. на
Кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-219/201203-23

Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
Заповед за
вписан под №173, том отписване:
1, дв.вх. №269 на
РД-15-219/201222.03.2012 год. при СВ 03-23
гр. Първомай и
Акт за поправка:
отписан със Заповед 1/2011-11-30
№РД-15Нови актове:
219/23.03.2012 год. на 1/2011-11-30
Кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан под №173, том
1, дв.вх. №269 на
Заповед за
22.03.2012 год. при СВ отписване:
гр. Първомай и
РД-15-219/2012отписан със Заповед 03-23
№РД-15219/23.03.2012 год. на
Кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан под №173, том
1, дв.вх. №269 на
Заповед за
22.03.2012 год. при СВ отписване:
гр. Първомай и
РД-15-219/2012отписан със Заповед 03-23
№РД-15219/23.03.2012 год. на
Кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№173, том І, дв. вх.
Заповед за
№269 на 22.02.2012
отписване:
год. при СВ гр.
РД-15-219/2012Първомай и отписан
03-23
със Заповед №РД-15219 от 23.03.2012 год.
на Кмета на община
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Заповед №108/18.03.2004 на кв. Дебър, гр. Първомай.
год. на Областен управител
на област Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 67 кв.м.
землището на гр. Първомай
(шестдесет и седем квадратни
с ЕКАТТЕ 59080, местност
метра) с начин на трайно ползване:
“Пантелей Липака" масив
Оврази и промойни, съставляващ
№39, имот с №206 по
имот №206 (двеста и шест) от
кадастралната картата на
масив №39 (тридесет и девет) по
местността “Пантелей,
кадастралната карта на местността
Липака” одобрена със
“Пантелей, Липака” в землището
Заповед №108/18.03.2004
на кв. Дебър, гр. Първомай.
год. на Областен управител
на област Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на гр. Първомай Поземлен имот с площ от 81 кв.м.
с ЕКАТТЕ 59080, местност (осемдесет и един) квадратни
“Пантелей Липака" масив метра) с начин на трайно ползване:
№39, имот с №207 по
Оврази и промойни, съставляващ
кадастралната картата на имот №207 (двеста и седем) от
местността “Пантелей,
масив №39 (тридесет и девет) по
Липака” одобрена със
кадастралната карта на местността
Заповед №108/18.03.2004 “Пантелей, Липака” в землището
год. на Областен
на кв. Дебър, гр. Първомай.
управителна област
Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 228
землището на гр. Първомай
кв.м. (двеста двадесет и осем
с ЕКАТТЕ 59080, местност
квадратни метра) с начин на
“Пантелей Липака" масив
трайно ползване: Оврази и
№39, имот с №209 по
промойни, съставляващ имот
кадастралната картата на
№209 (двеста и девет) от масив
местността “Пантелей,
№39 (тридесет и девет) по
Липака” одобрена със
кадастралната карта на местността
Заповед №108/18.03.2004
“Пантелей, Липака” в землището
год. на Областен
на кв. Дебър, гр. Първомай.
управителна област
Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 284
землището на гр. Първомай
кв.м. (двеста осемдесет и четири
с ЕКАТТЕ 59080, местност
квадратни метра) с начин на
“Пантелей Липака" масив
трайно ползване: Оврази и
№39, имот с №210 по
промойни, съставляващ имот
кадастралната картата на
№210 (двеста и десет) от масив
местността “Пантелей,
№39 (тридесет и девет) по
Липака” одобрена със
кадастралната карта на местността
Заповед №108/18.03.2004
“Пантелей, Липака” в землището
год. на Областен
на кв. Дебър, гр. Първомай.
управителна област
Пловдив
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 43 кв.м.
община Първомай,
(четиридесет и три квадратни
землището на гр. Първомай метра) с начин на трайно ползване:
с ЕКАТТЕ 59080, местност Оврази и промойни, съставляващ

Първомай.

2,90 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко
продажба вписан под
№173, том І, дв. вх.
№269 на 22.02.2012
год. при Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15219 от 23.03.2012 год.
на кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-219/201203-23

3,50 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№173, том І, дв.вх.
№269 на 22.02.2012
год. при Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15219 от 23.03.2012 год.
на кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-219/201203-23

9,80 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД - гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко
продажба вписан под
№173, том І, дв.вх.
№269 на 22.02.2012
год. при Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15219 от 23.03.2012 год.
на Кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-219/201203-23

12,20 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№173, том І, дв. вх.
№269 на 22.02.2012
год. при СВ гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15219 от 23.03.2012 год.
на Кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-219/201203-23

1, 80 лв.

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
на община Първомай София
с Булстат

Договор за покупко продажба вписан под
№173 на 22.02.2012
год., том І, дв. вх.

Заповед за
отписване:
РД-15-219/201203-23
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“Пантелей Липака" масив имот №211 (двеста и единадесет)
№39, имот с №211по
от масив №39 (тридесет и девет)
кадастралната картата на по кадастралната карта на
местността “Пантелей,
местността “Пантелей, Липака” в
Липака” одобрена със
землището на кв. Дебър, гр.
Заповед №108/18.03.2004 Първомай.
год. на Областен
управителна област
Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на гр. Първомай Поземлен имот с площ от 96 кв.м.
с ЕКАТТЕ 59080, местност (деветдесет и шест квадратни
“Пантелей Липака" масив метра) с начин на трайно ползване:
№38, имот с №126 по
Оврази и промойни, съставляващ
кадастралната картата на имот №126 (сто двадесет и шест) 4,10 лв.
местността “Пантелей,
от масив №38 (тридесет и осем) по
Липака” одобрена със
кадастралната карта на местността
Заповед №108/18.03.2004 “Пантелей, Липака” в землището
год. на Областен
на кв. Дебър, гр. Първомай.
управителна област
Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 182
землището на гр. Първомай
кв.м. (сто осемдесет и два
с ЕКАТТЕ 59080, местност
квадратни метра) с начин на
“Пантелей Липака" масив
трайно ползване: Оврази и
№38, имот с №125 по
промойни, съставляващ имот
кадастралната картата на
7,80 лв.
№125 (сто двадесет и пет) от масив
местността “Пантелей,
№38 (тридесет и осем) по
Липака” одобрена със
кадастралната карта на местността
Заповед №108/18.03.2004
“Пантелей, Липака” в землището
год. на Областен
на кв. Дебър, гр. Първомай.
управителна област
Пловдив

497

Област Пловдивска,
община Първомай, село
Дълбок извор, кв. 28, УПИ
ХІV – общински по плана
на село Дълбок извор
одобрен със Заповед
№374/11.06.1971 г.

Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 2 500 кв.м. (две
хиляди и петстотин квадратни
метра), съставляващ УПИ ХІV9 030,00 лева
общински (четиринадесет римско
тире общински) в кв.28 (двадесет и
осем) по плана на с. Дълбок извор.

498

Поземлен имот с площ от 14,555
дка. (четиринадесет декара,
Област Пловдивска,
петстотин петдесет и пет
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на гр. Първомай
трайно ползване: Изоставена нива,
с ЕКАТТЕ 59080,
категория на земята при
местността “Бригадирски
2 065,40 лв.
неполивни условия: Четвърта,
лагер”, имот с №800083 по
съставляващ имот №800083 (осем,
картата на възстановената
нула, нула, нула, осем, три) в
собственост за землището
местността “Бригадирски лагер”
на гр.Първомай
по картата на възстановената
собственост за землището на гр.

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

№269 при Службата
по вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15219 от 23.03.2012 год.
на кмета на община
Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вп. №173 на
22.02.2012 год., том 1,
дв. вх. №269 при
Службата по
Вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15219 от 23.03.2012 г. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-219/201203-23

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД - гр.
000471536Ю на
София.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№173 на 22.02.2012
год. том І, дв.вх. №269
при Служба вписвания
гр. Първомай и
отписан със Заповед
№РД-15-219 от
23.03.2012 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-219/201203-23

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на Продаден на Георги Петров
основание чл.12, ал.5 Москов от гр. Пловдив.
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупнопродажба вписан под
148 на 20.08.2012 год.,
том V, дв.вх. №1565
при Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15759 от 18.10.2012 год.
на кмета на
общинаПървомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-759/201210-18

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай Булстат
Продаден на Атанас Георгиев
000471536 Ю на
Бояджиев от с. Караджалово.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№173, том VІ, дв. вх.
№1873 на 05.10.2012
год. при Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15795 от 01.11.2012 год.
на кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-795/201211-01
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Първомай.
Поземлен имот с площ от 1,325
Област Пловдивска,
дка. (един декар триста двадесет и
община Първомай,
пет квадратни метра) с начин на
землището на село
трайно ползване: Нива, категория
Караджалово с ЕКАТТЕ
на земята при неполивни условия:
36230, местност
Четвърта, съставляващ имот с
"Оранжериите” имот с
№001277 (нула, нула, едно, две,
№001277 по картата на
седем, седем) в местността
възстановената собственост
"Оранжериите” по картата на
за землището на с.
възстановената собственост за
Караджалово.
землището на с. Караджалово.
Поземлен имот с площ от 4,485
дка. (четири декара четиристотин
Област Пловдивска,
осемдесет и пет квадратни метра) с
община Първомай,
начин на трайно ползване: Нива.
землището на с. Градина с
Категория на земята при
ЕКАТТЕ 17484, местност
неполивни условия: Пета,
“Юрена” имот с №004314
съставляващ имот №004314 (нула,
по картата на
нула, четири, три, едно, четири) в
възстановената собственост
местността "Юрена” по картата на
за землището на с. Градина
възстановената собственост за
землището на с. Градина.
Поземлен имот с площ от 5,393
дка. (пет декара триста деветдесет
Област Пловдивска,
и три квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: Нива. Категория
землището на с. Градина с
на земята при неполивни условия:
ЕКАТТЕ 17484, местност
Четвърта, съставляващ имот
“Юрта под село” имот с
№007070 (нула, нула, седем, нула,
№007070 по картата на
седем, нула) в местността "Юрта
възстановената собственост
под село” по картата на
за землището на с. Градина
възстановената собственост за
землището на с. Градина.
Поземлен имот с площ от 5,602
Област Пловдивска,
дка. (пет декара, шестстотин и два
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на гр. Първомай трайно ползване: Нива. Категория
с ЕКАТТЕ 59080, местност на земята при неполивни условия:
“Бозалъка сая кория” имот Трета, съставляващ имот №816035
с №816035 по картата на (осем, едно, шест, нула, три, пет) в
възстановената собственост местността "Бозалъка сая кория”
за землището на гр.
по картата на възстановената
Първомай
собственост за землището на гр.
Първомай.
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 323
землището на гр. Първомай кв.м. (триста двадесет и три
с ЕКАТТЕ 59080, местност квадратни метра) с начин на
“Пантелей Липака" масив трайно ползване: Оврази и
№33, имот с №240 по
промойни, съставляващ имот
кадастралната картата на №240 (двеста четиридесет) от
местността “Пантелей,
масив №33 (тридесет и три) по
Липака” одобрена със
кадастралната карта на местността
Заповед №108/18.03.2004 “Пантелей, Липака” в землището
год. на Областен управител на кв. Дебър, гр. Първомай.
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 231

Договор за покупкопродажба вписан под
№173, том VІ, дв. вх.
№1873 на 05.10.2012
год. при Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15795 от 01.11.2012 год.
на кмета на община
Първомай

213,70 лв.

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

461,80 лв.

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

800,10 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай с ЕИК
Продаден на Йордан Петров
000471536 на
Спасов от с. Градина
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

823,50 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай с ЕИК
Продаден на Рахим Раифов
000471536 на
Хаджиюсеинов
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

13,90 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№131 на 09.05.2012
год., том ІІІ, дв. вх.
№854 при СВ гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15513 от 02.07.2012 год.
на Кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-513/201207-02

9,90 лв.

Имотът се

Договор за покупко-

Заповед за

Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.

Заповед за
отписване:
РД-15-795/201211-01

Договор за покупкопродажба вписан под
№171, том VІ, дв.вх.
№1871 на 05.10.2012
Заповед за
год. при Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-760/2012Първомай и отписан
10-18
със Заповед №РД-15760 от 18.10.2012 год.
на Кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№10, том VІ, дв.вх.
1653 на 30.08.2012 год.
Заповед за
при Службата
отписване:
вписванията гр.
РД-15-709/2012Първомай и отписан
09-28
със Заповед №РД-15709/28.09.2012 год. на
Кмета на община
Първомай.

2012

245

246

247

248

505/09-012012

506/09-012012

507/09-012012

508/11-012012

505

506

507

508

община Първомай,
кв.м. (двеста тридесет и един
землището на гр. Първомай квадратни метра) с начин на
с ЕКАТТЕ 59080, местност трайно ползване: Оврази и
“Пантелей Липака" масив промойни, съставляващ имот
№33, имот с №256 по
№256 (двеста петдесет и шест) от
кадастралната картата на масив №33 (тридесет и три) по
местността “Пантелей,
кадастралната карта на местността
Липака” одобрена със
“Пантелей, Липака” в землището
Заповед №108/18.03.2004 на кв. Дебър, гр. Първомай.
год. на Областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 331
землището на гр. Първомай кв.м. (триста тридесет и един
с ЕКАТТЕ 59080, местност квадратни метра) с начин на
“Пантелей Липака" масив трайно ползване: Оврази и
№33, имот с №257 по
промойни, съставляващ имот
кадастралната картата на №257 (двеста петдесет и седем) от
местността “Пантелей,
масив №33 (тридесет и три) по
Липака” одобрена със
кадастралната карта на местността
Заповед №108/18.03.2004 “Пантелей, Липака” в землището
год. на Областен управител на кв. Дебър, гр. Първомай.
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 172
землището на гр. Първомай кв.м. (сто седемдесет и два
с ЕКАТТЕ 59080, местност квадратни метра) с начин на
“Пантелей Липака" масив трайно ползване: Оврази и
№33, имот с №258 по
промойни, съставляващ имот
кадастралната картата на №258 (двеста петдесет и осем) от
местността “Пантелей,
масив №33 (тридесет и три) по
Липака” одобрена със
кадастралната карта на местността
Заповед №108/18.03.2004 “Пантелей, Липака” в землището
год. на Областен управител на кв. Дебър, гр. Първомай.
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 3 кв.м.
землището на гр. Първомай
(три квадратни метра) с начин на
с ЕКАТТЕ 59080, местност
трайно ползване: Оврази и
“Пантелей Липака" масив
промойни, съставляващ имот
№33, имот с №259 по
№259 (двеста петдесет и девет) от
кадастралната картата на
масив №33 (тридесет и три) по
местността “Пантелей,
кадастралната карта на местността
Липака” одобрена със
“Пантелей, Липака” в землището
Заповед №108/18.03.2004
на кв. Дебър, гр. Първомай.
год. на Областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 67 кв.м.
землището на гр. Първомай (шестдесет и седем квадратни
с ЕКАТТЕ 59080, местност метра) с начин на трайно ползване:
“Пантелей Липака" масив Оврази и промойни, съставляващ
№33, имот с №260 по
имот №260 (двеста и шестдесет) от
кадастралната картата на масив №33 (тридесет и три) по
местността “Пантелей,
кадастралната карта на местността
Липака” одобрена със
“Пантелей, Липака” в землището
Заповед №108/18.03.2004 на кв. Дебър, гр. Първомай.
год. на Областен управител

управлява от кмета София
на община Първомай
с Булстат
000471536Ю на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

продажба вписан под отписване:
№131 на 09.05.2012
РД-15-513/2012год. том ІІІ, дв.вх.
07-02
№854 при Службата
по вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15513 от 02.07.2012 год.
на кмета на община
Първомай.

14,20 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№131 на 09.05.2012
год., том ІІІ, дв. вх.
Заповед за
№854 при Слежбата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-513/2012Първомай и отписан
07-02
със заповед РД-15513/02.07.2012 год. на
кмета на община
Първомай.

7,40 лева

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД -гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№131 на 09.05.2012
год., том ІІІ, дв.вх.
№854 при СВ гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15513 от 02.07.2012 год.
на кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-513/201207-02

0,10 лева

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН АГРО"
000471536Ю на
ЕООД гр. София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№131 на 09.05.2012
год., том ІІІ, дв. вх.
№854 при СВ гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15513 от 02.07.2012 год.
на Кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-513/201207-02

2,90 лева

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН АГРО"
000471536Ю на
ЕООД гр. София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№131 на 09.05.2012
год., том ІІІ, дв. вх.
№854 при СВ гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15513 от 02.07.2012 год.
на Кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-513/201207-02
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на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 637
землището на гр. Първомай кв.м. (шестотин тридесет и седем
с ЕКАТТЕ 59080, местност квадратни метра) с начин на
“Пантелей Липака" масив трайно ползване: Оврази и
№33, имот с №262 по
промойни, съставляващ имот
кадастралната картата на №262 (двеста и шестдесет и две)
местността “Пантелей,
от масив №33 (тридесет и три) по
Липака” одобрена със
кадастралната карта на местността
Заповед №108/18.03.2004 “Пантелей, Липака” в землището
год. на Областен управител на кв. Дебър, гр. Първомай.
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 770
землището на гр. Първомай кв.м. (седемстотин и седемдесет
с ЕКАТТЕ 59080, местност квадратни метра) с начин на
“Пантелей Липака" масив трайно ползване: Оврази и
№33, имот с №263 по
промойни, съставляващ имот
кадастралната картата на №263 (двеста и шестдесет и три)
местността “Пантелей,
от масив №33 (тридесет и три) по
Липака” одобрена със
кадастралната карта на местността
Заповед №108/18.03.2004 “Пантелей, Липака” в землището
год. на Областен управител на кв. Дебър, гр. Първомай.
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 209
землището на гр. Първомай кв.м. (двеста и девет квадратни
с ЕКАТТЕ 59080, местност метра) с начин на трайно ползване:
“Пантелей Липака" масив Оврази и промойни, съставляващ
№33, имот с №264 по
имот №264 (двеста и шестдесет и
кадастралната картата на четири) от масив №33 (тридесет и
местността “Пантелей,
три) по кадастралната карта на
Липака” одобрена със
местността “Пантелей, Липака” в
Заповед №108/18.03.2004 землището на кв. Дебър, гр.
год. на Областен управител Първомай.
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 283
землището на гр. Първомай кв.м. (двеста осемдесет и три
с ЕКАТТЕ 59080, местност квадратни метра) с начин на
“Пантелей Липака" масив трайно ползване: Оврази и
№33, имот с №265 по
промойни, съставляващ имот
кадастралната картата на №265 (двеста и шестдесет и пет)
местността “Пантелей,
от масив №33 (тридесет и три) по
Липака” одобрена със
кадастралната карта на местността
Заповед №108/18.03.2004 “Пантелей, Липака” в землището
год. на Областен управител на кв. Дебър, гр. Първомай.
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 154
община Първомай,
кв.м. (сто петдесет и четири
землището на гр. Първомай квадратни метра) с начин на
с ЕКАТТЕ 59080, местност трайно ползване: Оврази и
“Пантелей Липака" масив промойни, съставляващ имот
№33, имот с №266 по
№266 (двеста и шестдесет и шест)
кадастралната картата на от масив №33 (тридесет и три) по
местността “Пантелей,
кадастралната карта на местността
Липака” одобрена със
“Пантелей, Липака” в землището

27,30 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№131 на 09.05.2012
год., том ІІІ, дв. вх.
№854 при СВ гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15513 от 02.07.2012 год.
на Кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-513/201207-02

33,00 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД - гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№131 на 09.05.2012
год., том ІІІ, дв. вх.
№854 при СВ гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15513 от 02.07.2012 год.
на Кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-513/201207-02

9,00 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти вп.
№131 на 09.05.2012
год., том ІІІ, дв. вх.
№584 при Службата
по вписванията гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15513/02.07.2012 год. на
Кмета на община
Първомай

Заповед за
отписване:
РД-15-513/201207-02

12,10 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вп. под
№131 на 09.05.2012
год., том ІІІ, дв.вх.
№584 при СВ гр.
Първомай и описан
със Заповед №РД-15513/02.07.2012 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-513/201207-02

6,60 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на търг на "ДОЯН"
000471536Ю на
ЕООД гр. София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№131 на 09.05.2012
год., том ІІІ, дв. вх.
№584 при Службата
по вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15513/02.07.2012 год. на

Заповед за
отписване:
РД-15-513/201207-02
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Заповед №108/18.03.2004 на кв. Дебър, гр. Първомай.
год. на Областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 30 кв.м.
землището на гр. Първомай
(тридесет квадратни метра) с
с ЕКАТТЕ 59080, местност
начин на трайно ползване: Оврази
“Пантелей Липака" масив
и промойни, съставляващ имот
№33, имот с №267 по
№267 (двеста и шестдесет и седем)
кадастралната картата на
от масив №33 (тридесет и три) по
местността “Пантелей,
кадастралната карта на местността
Липака” одобрена със
“Пантелей, Липака” в землището
Заповед №108/18.03.2004
на кв. Дебър, гр. Първомай.
год. на Областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 545
землището на гр. Първомай кв.м. (петстотин четиридесет и пет
с ЕКАТТЕ 59080, местност квадратни метра) с начин на
“Пантелей Липака" масив трайно ползване: Оврази и
№33, имот с №268 по
промойни, съставляващ имот
кадастралната картата на №268 (двеста и шестдесет и осем)
местността “Пантелей,
от масив №33 (тридесет и три) по
Липака” одобрена със
кадастралната карта на местността
Заповед №108/18.03.2004 “Пантелей, Липака” в землището
год. на Областен управител на кв. Дебър, гр. Първомай.
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 815
землището на гр. Първомай кв.м. (осемстотин и петнадесет
с ЕКАТТЕ 59080, местност квадратни метра) с начин на
“Пантелей Липака" масив трайно ползване: Оврази и
№38, имот с №118 по
промойни, съставляващ имот
кадастралната картата на №118 (сто и осемнадесет) от масив
местността “Пантелей,
№38 (тридесет и осем) по
Липака” одобрена със
кадастралната карта на местността
Заповед №108/18.03.2004 “Пантелей, Липака” в землището
год. на Областен управител на кв. Дебър, гр. Първомай.
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 459
землището на гр. Първомай кв.м. (четиристотин петдесет и
с ЕКАТТЕ 59080, местност девет квадратни метра) с начин на
“Пантелей Липака" масив трайно ползване: Оврази и
№38, имот с №119 по
промойни, съставляващ имот
кадастралната картата на №119 (сто и деветнадесет) от
местността “Пантелей,
масив №38 (тридесет и осем) по
Липака” одобрена със
кадастралната карта на местността
Заповед №108/18.03.2004 “Пантелей, Липака” в землището
год. на Областен управител на кв. Дебър, гр. Първомай.
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 393
община Първомай,
кв.м. (триста деветдесет и три
землището на гр. Първомай квадратни метра) с начин на
с ЕКАТТЕ 59080, местност трайно ползване: Оврази и
“Пантелей Липака" масив промойни, съставляващ имот
№38, имот с №120 по
№120 (сто и двадесет) от масив
кадастралната картата на №38 (тридесет и осем) по

кмета на община
Първомай.

1, 30 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД - гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№131на 09.05.2012
год., том ІІІ, дв. вх.
№584 при Службата
по вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15513/02.07.2012 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-513/201207-02

23,40 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№131 на 09.05.2012
год., том ІІІ, дв. вх.
№854 при СВ гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15513 от 02.07.2012 год.
на Кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-513/201207-02

35,00 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД 000471536Ю на
гр.София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко
продажба вписан под
№131 на 09.05.2012
год., том ІІІ, дв.вх.
№854 при Службата
по вписванията гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15513 от 02.07.2012 год.
на кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-513/201207-02

19,70 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№131 на 09.05.2012
год., том ІІІ, дв. вх.
№854 при СВ гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15513 от 02.07.2012 год.
на Кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-513/201207-02

16,90 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
с Булстат
София
000471536Ю на
основание чл.12, ал.5
от Закона за

Договор за покупкопродажба вписан под
№131 на 09.05.2012
год., том ІІІ, дв. вх.
№854 при СВ гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15-

Заповед за
отписване:
РД-15-513/201207-02
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местността “Пантелей,
кадастралната карта на местността
Липака” одобрена със
“Пантелей, Липака” в землището
Заповед №108/18.03.2004 на кв. Дебър, гр. Първомай.
год. на Областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 83 кв.м.
землището на гр. Първомай
(осемдесет и три квадратни метра)
с ЕКАТТЕ 59080, местност
с начин на трайно ползване:
“Пантелей Липака" масив
Оврази и промойни, съставляващ
№38, имот с №121 по
имот №121 (сто и двадесет и едно)
кадастралната картата на
от масив №38 (тридесет и осем) по
местността “Пантелей,
кадастралната карта на местността
Липака” одобрена със
“Пантелей, Липака” в землището
Заповед №108/18.03.2004
на кв. Дебър, гр. Първомай.
год. на Областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 204
землището на гр. Първомай
кв.м. (двеста и четири квадратни
с ЕКАТТЕ 59080, местност
метра) с начин на трайно ползване:
“Пантелей Липака" масив
Оврази и промойни, съставляващ
№38, имот с №123 по
имот №123 (сто и двадесет и три)
кадастралната картата на
от масив №38 (тридесет и осем) по
местността “Пантелей,
кадастралната карта на местността
Липака” одобрена със
“Пантелей, Липака” в землището
Заповед №108/18.03.2004
на кв. Дебър, гр. Първомай.
год. на Областен управител
на обл. Пловдив
Поземлен имот с площ от 2,499
дка. (два декара, четиристотин
Област Пловдивска,
деветдесет и девет квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на гр. Първомай
Нива. Категория на земята при
с ЕКАТТЕ 59080, местност
неполивни условия: Четвърта,
"Бялата пръст” имот с
съставляващ имот №844021 (осем,
№844021 по картата на
четири, четири, нула, две, едно) в
възстановената собственост
местността "Бялата пръст” по
за землището на гр.
картата на възстановената
Първомай
собственост за землището на гр.
Първомай
Поземлен имот с площ от 8,133
Област Пловдивска,
дка. (осем декара, сто тридесет и
община Първомай,
три квадратни метра) с начин на
землището на село Добри трайно ползване: Нива. Категория
дол с ЕКАТТЕ 21440,
на земята при неполивни условия:
местност "02 Долен
Пета (5,316) и Четвърта (2,817)
чифлик” имот с №055008 съставляващ имот №055008 (нула,
по картата на
пет, пет, нула, нула, осем) в
възстановената собственост местността "02 Долен чифлик” по
за землището нас. Добри картата на възстановената
дол.
собственост за землището на с.
Добри дол.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 2, 860
община Първомай,
дка (два декара, осемстотин и
землището на с. Воден с
шестдесет квадратни метра) с
ЕКАТТЕ 11627, местност начин на трайно ползване: Нива,
„Бостанлъка” имот с
категория на земята: Пета,

общинската
собственост

513 от 02.07.2012 год.
на Кмета на община
Първомай.

3,60 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Дговор за покупкопродажба вписан под
№131 на 09.05.2012
год., том ІІІ, дв.вх.
№854 при Службата
по вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15513 от 02.07.2012 год.
на Кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-513/201207-02

8,80 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№131 на 09.05.2012
год., том ІІІ, дв. вх.
№854 при СВ гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15513 от 02.07.2012 год.
на Кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-513/201207-02

322,40 лв.

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

840,10 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на Стойчо Маринов
000471536Ю на
Колев
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№12, том VІІ, дв.вх.
№1919 на 11.10.2012
год. при Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед РД-15-794
от 01.11.2012 год. на
Кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-794/201211-01

294,30 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
000471536Ю на
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№050004 по картата на
съставляващ имот с №050004
възстановената собственост (нула, пет, нула,нула, нула,
за землището на с. Воден четири) местността „Бостанлъка”
по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Воден.
Поземлен имот с площ от 9,402
дка (девет декара, четиристотин и
Област Пловдивска,
два квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: Нива, категория
землището на с. Воден с
на земята при неполивни условия:
ЕКАТТЕ 11627, местност
Четвърта, съставляващ имот с
„Акъна” имот с №007019
№007019 (нула, нула, седем, нула,
по картата на
едно, девет) в местността „Акъна”
възстановената собственост
по картата на възстановената
за землището на с. Воден
собственост за землището на с.
Воден.
Поземлен имот с площ от 6,227
дка (шест декара, двеста двадесет
Област Пловдивска,
и седем квадратни метра) с начин
община Първомай,
на трайно ползване: Пустееща
землището на с. Воден с
необработваема земя, категория на
ЕКАТТЕ 11627, местност земята при неполивни условия:
„Чеира” имот с №039007 Девета, съставляващ имот с
по картата на
№039007 (нула, три, девет, нула,
възстановената собственост нула, седем) в местността „Чеира”
за землището на с. Воден по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Воден.
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 407
землището на гр. Първомай кв.м. (четиристотин и седем
с ЕКАТТЕ 59080, местност квадратни метра) с начин на
“Пантелей Липака" масив трайно ползване: Оврази и
№38, имот с №122 по
промойни, съставляващ имот
кадастралната картата на №122 (сто и двадесет и две) от
местността “Пантелей,
масив №38 (тридесет и осем) по
Липака” одобрена със
кадастралната карта на местността
Заповед №108/18.03.2004 “Пантелей, Липака” в землището
год. на Областен управител на кв. Дебър, гр. Първомай.
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 486
землището на гр. Първомай кв.м. (четиристотин осемдесет и
с ЕКАТТЕ 59080, местност шест квадратни метра) с начин на
“Пантелей Липака" масив трайно ползване: Оврази и
№37, имот с №184 по
промойни, съставляващ имот
кадастралната картата на №184 (сто осемдесет и четири) от
местността “Пантелей,
масив №37 (тридесет и седем) по
Липака” одобрена със
кадастралната карта на местността
Заповед №108/18.03.2004 “Пантелей, Липака” в землището
год. на Областен управител на кв. Дебър, гр. Първомай.
на област Пловдив
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 498
община Първомай,
кв.м. (четиристотин деветдесет и
землището на гр. Първомай осем квадратни метра) с начин на
с ЕКАТТЕ 59080, местност трайно ползване: Оврази и
“Пантелей Липака" масив промойни, съставляващ имот

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

1091,60 лв.

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

228,80 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на Сабахтин Фаик
000471536Ю на
Рамадан от с. Воден
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вп. под
№172, том VІ, дв.
вх.№1872 на
05.10.2012 год. при
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15798 от 01.11.2012 год.
на кмета на община
Първомай.

17,50 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на търг на "ДОЯН"
000471536Ю на
ЕООД гр. София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№130, том V, дв. вх.
№1517 на 16.08.2012
год. при Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15711 от 28.09.2012 год.
на кмета на община
Първомай.

20,80 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№130, том 5, дв.вх.
№1517 на 16.08.2012
год. при службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15711/28.09.2012 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-711/201209-28

21,40 лева

Имотът се
управлява от кмета
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
на община Първомай
София
с Булстат
000471536Ю на

Договор за покупкопродажба вписан под
№130 на 16.08.2012
год., том 5, дв.вх.
№1517 при СВ гр.

Заповед за
отписване:
РД-15-711/201209-28

Заповед за
отписване:
РД-15-798/201211-01
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№37, имот с №185 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака” одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на Областен управител
на област Пловдив
Област Пловдив, община
Първомай, землище гр.
Първомай с ЕКАТТЕ
59080, местност "Пантелей
Липака", масив №37, имот
№186 по кадастралната
карта на местността
"Пантелей Липака"
одобрена със Заповед
№108/18.03.2004 год. на
Областен управител на
област Пловдив.
Област Пловдив, община
Първомай, землище гр.
Първомай, местност
"Пантелей Липака", масив
№37, имот №187 по
кадастралната карта на
местността "Пантелей
Липака", одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на Областен управител
на област Пловдив.
Област Пловдив, община
Първомай, землище гр.
Първомай, местност
"Пантелей Липака", масив
№37, имот №188 по
кадастралната карта на
местността "Пантелей
Липака", одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на Областен управител
на област Пловдив.
Област Пловдив, община
Първомай, землище гр.
Първомай, местност
"Пантелей Липака", масив
№37, имот №189 по
кадастралната карта на
местността "Пантелей
Липака", одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на Областен управител
на област Пловдив.
Област Пловдив, община
Първомай, землище гр.
Първомай, местност
"Пантелей Липака", масив
№37, имот №190 по
кадастралната карта на

№185 (сто осемдесет и пет) от
масив №37 (тридесет 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

Първомай и отписан
със заповед №РД-15711 от 28.09.2012 год.
на кмета на община
Първомай.

Поземлен имот с площ от 692
кв.м. (шестотин деветдесет и два
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: Оврази и
промойни, съставляващ имот
29,70 лева
№186 (сто осемдесет и шест) от
масив №37 (тридесет и седем) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№130, том V, дв. вх.
№1517 на 16.08.2012
год. при Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15711 от 28.09.2012 год.

Поземлен имот с площ от 240
кв.м. (двеста и четиридесет
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: Оврази и
промойни, съставляващ имот с
10,30 лева
№187 (сто осемдесет и седем) от
масив №37 (тридесет и седем)по
кадастралната карта на местността
"Пантелей Липака" в землището на
кв. Дебър, гр. Първомай.

Имотът се
управлява се от
Кмета на община
Първомай с ЕИК
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536 на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Поземлен имот с площ от 407
кв.м. (четиристотин и седем
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: Оврази и
промойни, съставляващ имот с
17,50 лева
№188 (сто осемдесет и осем) от
масив №37 (тридесет и седем)по
кадастралната карта на местността
"Пантелей Липака" в землището на
кв. Дебър, гр. Първомай.

Имотът се
управлява се от
Кмета на община
Първомай с ЕИК
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536 на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Поземлен имот с площ от 503
кв.м. (петстотин и три квадратни
метра) с начин на трайно ползване:
Оврази и промойни, съставляващ
имот с №189 (сто осемдесет и
21,60 лева
девет) от масив №37 (тридесет и
седем) по кадастралната карта на
местността "Пантелей Липака" в
землището на кв. Дебър, гр.
Първомай.

Имотът се
управлява се от
Кмета на община
Първомай с ЕИК
Продаден на "ДОЯН" ЕООД - гр.
000471536 на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Поземлен имот с площ от 144
кв.м. (сто четиридесет и четири
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: Оврази и
промойни, съставляващ имот с
№190 (сто и деветдесет) от масив

Имотът се
управлява се от
Кмета на община
Продаден на "ДОЯН" ЕООД - гр.
Първомай с ЕИК
София
000471536 на
основание чл.12, ал.5

6,20 лева

Договор за покупкопродажба вписан под
№130, том V, дв.вх.
№1517 на 16.08.2012
год. при Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15711 от 28.09.2012 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№130, том V, дв.вх.
№1517 на 16.08.2012
год. при Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15711 от 28.09.2012 на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№130, том V, дв. вх.
№1517 на 16.08.2012
год. при Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15711 от 28.09.2012 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за - покупко
продажба вписан под
№130, том V, дв.вх.
№1517 на 16.08.2012
год. при СВ гр.
Първомай и отписан

Заповед за
отписване:
РД-15-711/201209-28

Заповед за
отписване:
РД-15-711/201209-28

Заповед за
отписване:
РД-15-711/201209-28

Заповед за
отписване:
РД-15-711/201209-28

Заповед за
отписване:
РД-15-711/201209-28
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местността "Пантелей
Липака", одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на Областен управител
на област Пловдив.
Област Пловдив, община
Първомай, землище гр.
Първомай, местност
"Пантелей Липака", масив
№37, имот №191 по
кадастралната карта на
местността "Пантелей
Липака", одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на Областен управител
на област Пловдив.
Област Пловдив, община
Първомай, землище гр.
Първомай, местност
"Пантелей Липака", масив
№37, имот №192 по
кадастралната карта на
местността "Пантелей
Липака", одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на Областен управител
на област Пловдив.
Област Пловдив, община
Първомай, землище гр.
Първомай, местност
"Пантелей Липака", масив
№37, имот №193 по
кадастралната карта на
местността "Пантелей
Липака", одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на Областен управител
на област Пловдив.
Област Пловдив, община
Първомай, землище гр.
Първомай, местност
"Пантелей Липака", масив
№37, имот №195 по
кадастралната карта на
местността "Пантелей
Липака", одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на Областен управител
на област Пловдив.
Област Пловдив, община
Първомай, землище гр.
Първомай, местност
"Пантелей Липака", масив
№37, имот №196 по
кадастралната карта на
местността "Пантелей
Липака", одобрена със
Заповед №108/18.03.2004

№37 (тридесет и седем) по
кадастралната карта на местността
"Пантелей Липака" в землището на
кв. Дебър, гр. Първомай.

от Закона за
общинската
собственост

Поземлен имот с площ от 673
кв.м. (шестотин седемдесет и три
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: Оврази и
промойни, съставляващ имот с
28,90 лева
№191 (сто и деветдесет и едно) от
масив №37 (тридесет и седем) по
кадастралната карта на местността
"Пантелей Липака" в землището на
кв. Дебър, гр. Първомай.

Имотът се
управлява се от
Кмета на община
Първомай с ЕИК
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536 на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Поземлен имот с площ от 677
кв.м. (шестотин седемдесет и
седем квадратни метра) с начин на
трайно ползване: Оврази и
промойни, съставляващ имот с
29,00 лева
№192 (сто деветдесет и две) от
масив №37 (тридесет и седем) по
кадастралната карта на местността
"Пантелей Липака" в землището на
кв. Дебър, гр. Първомай.

Имотът се
управлява се от
Кмета на община
Първомай с ЕИК
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536 на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Поземлен имот с площ от 729 кв.
м. (седемстотин двадесет и девет
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: Оврази и
промойни, съставляващ имот с
31,30 лв.
№193 (сто деветдесет и три) от
масив №37 (тридесет и седем) по
кадастралната карта на местността
"Пантелей Липака" в землището на
кв. Дебър, гр. Първомай.

Имотът се
управлява от Кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ДОЯН" ЕООД - гр.
основание чл. 12, ал. София
5 от Закона за
общинската
собственост.

Поземлен имот с площ от 749 кв.
м. (седемстотин четиридесет и
девет квадратни метра) с начин на
трайно ползване: Оврази и
промойни, съставляващ имот с
32,10 лв.
№195 (сто деветдесет и пет) от
масив №37 (тридесет и седем) по
кадастралната карта на местността
"Пантелей Липака" в землището на
кв. Дебър, гр. Първомай.

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

Поземлен имот с площ от 25 кв. м.
(двадесет и пет квадратни метра) с
начин на трайно ползване: Оврази
и промойни, съставляващ имот с
№196 (сто деветдесет и шест) от
1,10 лева
масив №37 (тридесет и седем) по
кадастралната карта на местността
"Пантелей Липака" в землището на
кв. Дебър, гр. Първомай.

Имотът се
управлява от Кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
основание чл. 12, ал. София
5 от Закона за
общинската
собственост.

със заповед №РД-15711 от 28.09.2012 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№130, том 5, дв.вх.
№1517 на 16.08.2012
год. при СВ гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15711 от 28.09.2012 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№130 на 16.08.2012
год., том 5, дв. вх.
№1517 при Службата
по вписванията гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15711 от 28.09.2012 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№130, том 5, дв.вх.
№1517 на 16.08.2012
год. при Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15711 от 28.09.2012 год.
на кмета на община
Първомай.

Договор за покупкопродажба вписан под
№130, том 5, дв.вх.
№1517 на 16.08.2012
год. при СВ гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15711 от 28.09.2012 год.
на кмета на община

Заповед за
отписване:
РД-15-711/201209-28

Заповед за
отписване:
РД-15-711/201209-28

Заповед за
отписване:
РД-15-711/201209-28

Заповед за
отписване:
РД-15-711/201209-28
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год. на Областен управител
на област Пловдив.
Област Пловдив, община
Поземлен имот с площ от 480 кв.
Първомай, землище гр.
м. (четиристотин и осемдесет
Първомай, местност
квадратни метра) с начин на
"Пантелей Липака", масив
трайно ползване: Оврази и
№37, имот №197 по
промойни, съставляващ имот с
кадастралната карта на
20,60 лева
№197 (сто деветдесет и седем) от
местността "Пантелей
масив №37 (тридесет и седем) по
Липака", одобрена със
кадастралната карта на местността
Заповед №108/18.03.2004
"Пантелей Липака" в землището на
год. на Областен управител
кв. Дебър, гр. Първомай.
на област Пловдив.
Област Пловдив, община
Поземлен имот с площ от 208 кв.
Първомай, землище гр.
м. (двеста и осем квадратни метра)
Първомай, местност
с начин на трайно ползване:
"Пантелей Липака", масив
Оврази и промойни, съставляващ
№37, имот №198 по
имот с №198 (сто деветдесет и
кадастралната карта на
8,90 лева
осем) от масив №37 (тридесет и
местността "Пантелей
седем) по кадастралната карта на
Липака", одобрена със
местността "Пантелей Липака" в
Заповед №108/18.03.2004
землището на кв. Дебър, гр.
год. на Областен управител
Първомай.
на област Пловдив.

Първомай.

Имотът се
управлява от Кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
основание чл. 12, ал. София
5 от Закона за
общинската
собственост.

Договор за покупкопродажба вписан под
№130, том 5, дв.вх.
№1517 на 16.08.2012
год. при СВ гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15711/28.09.2012 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-711/201209-28

Имотът се
управлява от Кмета
на община Първомай Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
с ЕИК 000471536 на София
основание чл.12, ал.5
от ЗОС

Договор за покупкопродажба вписан под
130, том V, дв. вх.
№1517 на 16.08.2012
год. при СВ гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15711/28.09.2012 год. на
Кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-711/201209-28

541

Област Пловдив, община
Първомай, землище гр.
Първомай, местност
"Пантелей Липака", масив
№37, имот №200 по
кадастралната карта на
местността "Пантелей
Липака", одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на Областен управител
на област Пловдив.

Поземлен имот с площ от 97 кв. м.
(деветдесет и седем квадратни
метра) с начин на трайно ползване:
Оврази и промойни, съставляващ
имот с №200 (двеста) от масив
4,20 лева
№37 (тридесет и седем) по
кадастралната карта на местността
"Пантелей Липака" в землището на
кв. Дебър, гр. Първомай.

Имотът се
управлява от Кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
основание чл.12, ал. София
5 от Закона за
общинската
собственост

542

Област Пловдив, община
Първомай, землище гр.
Първомай, местност
"Пантелей Липака", масив
№37, имот №201 по
кадастралната карта на
местността "Пантелей
Липака", одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на Областен управител
на област Пловдив.

Поземлен имот с площ от 232 кв.
м. (двеста тридесет и два
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: Оврази и
промойни, съставляващ имот с
10,00 лева
№201 (двеста и едно) от масив
№37 (тридесет и седем) по
кадастралната карта на местността
"Пантелей Липака" в землището на
кв. Дебър, гр. Първомай.

Имотът се
управлява от Кмета
на Община
Първомай с ЕИК
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536 на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

283

543/28-022012

543

Област Пловдивска,
община Първомай, село
Езерово, кв. 45, УПИ ІV –
държавен по плана на с.
Езерово, одобрен със
Заповед №59/1986 год.

284

544/28-022012

544

Област Пловдивска,
община Първомай, село

Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 680 кв.м.
(шестстотин и осемдесет
квадратни метра), предназначен за
жилищно строителство,
1 289,30 лева
съставляващ УПИ ІV - държ.
(четири римско - държавен) в
квартал 45 (четиридесет и пет) по
плана на с. Езерово.
Незастроен урегулиран поземлен
1 327,20 лв.
имот с площ от 700 кв.м.

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

Договор за покупкопродажба вписан под
№130, том V,
дв.вх.№1517 на
16.08.2012 год. при
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15711/28.09.2012 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№130, том V, дв.вх.
№1517 на 16.08.2012
год. при Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15711 от 28.09.2012 год.
на Кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-711/201209-28

Заповед за
отписване:
РД-15-711 /201209-28

Езерово, кв. 45, УПИ V –
държавен по плана на с.
Езерово, одобрен със
Заповед №59/1986 год.

285

286

287

288

545/28-022012

546/28-022012

547/07-032012

548/07-032012

545

546

547

548

549/08-032012

549

290 550/09-03-

550

289

(седемстотин квадратни метра),
предназначен за жилищно
строителство, съставляващ УПИ V
- държ. (пет римско - държавен) в
квартал 45 (четиридесет и пет) по
плана на с. Езерово.
Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 680 кв.м.
Област Пловдивска,
(шестстотин и осемдесет
община Първомай, село
квадратни метра), предназначен за
Езерово, кв. 45, УПИ VІ –
жилищно строителство,
държавен по плана на с.
съставляващ УПИ VІ - държ. (шест
Езерово, одобрен със
римско - държавен) в квартал 45
Заповед №59/1986 год.
(четиридесет и пет) по плана на с.
Езерово.
Незастроен урегулиран поземлен
Област Пловдивска,
имот с площ от 550 кв.м.
община Първомай, село
(петстотин и петдесет квадратни
Православен, кв. 23, УПИ метра), предназначен за жилищно
ІІ - общински по плана на с. строителство, съставляващ УПИ ІІ
Православен, одобрен със - общ. (две римско - общински) в
Заповед №171/1986 год.
квартал 23 (двадесет и три) по
плана на с. Православен.
Поземлен имот с площ от 0,700
Област Пловдивска,
дка. (нула декара и седемстотин
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на гр. Първомай трайно ползване: Нива. Категория
с ЕКАТТЕ 59080, местност на земята при неполивни условия:
"Реални граници ал.” имот Пета, съставляващ имот №868006
с №868006 по картата на (осем,шест, осем, нула, нула, шест)
възстановената собственост в местността "Реални граници ал.”
за землището на гр.
по картата на възстановената
Първомай
собственост за землището на гр.
Първомай
Поземлен имот с площ от 27,023
Област Пловдивска,
дка. (двадесет и седем декара,
община Първомай,
двадесет и три квадратни метра) с
землището на с.Брягово с начин на трайно ползване: Нива.
ЕКАТТЕ 06745, местност Категория на земята при
"Костово” имот с №025144 неполивни условия: Шеста,
по картата на
съставляващ имот №025144 (нула,
възстановената собственост две, пет, едно, четири, четири) в
за землището на гр.
местността "Костово” по картата
Първомай
на възстановената собственост за
землището на с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 3,926
дка. (три декара, деветстотин
Област Пловдивска,
двадесет и шест квадратни метра)
община Първомай,
с начин на трайно ползване: Нива.
землището на гр. Първомай
Категория на земята при
с ЕКАТТЕ 59080, местност
неполивни условия: Шеста,
"Бялата пръст” имот с
съставляващ имот №843005 (осем,
№843005 по картата на
четири, три, нула, нула, пет) в
възстановената собственост
местността "Бялата пръст” по
за землището на гр.
картата на възстановената
Първомай
собственост за землището на гр.
Първомай
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 2,472

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

1289,30 лева

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

1042,80 лв.

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

85,80 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай с ЕИК
Продаден на Желязко Митков
000471536 на
Желязков и Радко Митков
основание чл.12, ал.5 Динков
от Закона за
общинската
собственост

1 751,10 лв.

Имотът се
управлява от Кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на Продаден на Леонид Благоев
основание чл. 12,
Джоглев
ал.5 от Закона за
общинската
собственост

318,00 лева

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай с ЕИК
Продаден на Евгени Начев
000471536 на
Хаджиев от гр. първомай
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№197, том 1, дв.вх.
№308 на 07.03.2013
год. при Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15330 от 25.06.2013 год.
на кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-330/201306-25

200,20 лв.

Имотът се

Договор за покупко-

Заповед за

Продаден на Евгени Начев

Договор за покупкопродажба вписан под
№68, том 5, дв.вх.
№1443 от 25.07.2012
год. при Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15266 от 06.06.2014 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№99, том І, дв.вх.
№162 на 12.02.2013
год. при Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15329 от 25.06.2013 год.
на кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-266/201406-06

Заповед за
отписване:
РД-15-329/201306-25

2012

291

292

293

294

551/09-032012

552/16-032012

553/16-032012

554/19-032012

551

552

553

554

община Първомай,
дка. (два декара, четиристотин
землището на гр. Първомай седемдесет и два квадратни метра)
с ЕКАТТЕ 59080, местност с начин на трайно ползване: Нива.
"Бялата пръст” имот с
Категория на земята при
№843007 по картата на
неполивни условия: Шеста,
възстановената собственост съставляващ имот №843007 (осем,
за землището на гр.
четири, три, нула, нула, седем) в
Първомай
местността "Бялата пръст” по
картата на възстановената
собственост за землището на гр.
Първомай
Поземлен имот с площ от 2,553
дка. (два декара, петстотин
Област Пловдивска,
петдесет и три квадратни метра) с
община Първомай,
начин на трайно ползване: Нива.
землището на гр. Първомай
Категория на земята при
с ЕКАТТЕ 59080, местност
неполивни условия: Четвърта,
"Мерия под слякория” имот
съставляващ имот № 812021 (осем,
с №812021 по картата на
едно, две, нула, две, едно) в
възстановената собственост
местността "Мерия под слякория”
за землището на гр.
по картата на възстановената
Първомай
собственост за землището на гр.
Първомай.
Поземлен имот с площ от 5,310
дка. (пет декара триста и десет
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: Нива, категория
землището на с.Виница с на земята при неполивни условия:
ЕКАТТЕ 11123, местност Шеста (1,014) Пета (4,296)
"Малкия друм", имот с
съставляващ имот №018051 (нула,
№018051 по картата на
едно, осем, нула, пет, едно) в
възстановената собственост местността "Малкия друм", по
за землището на с. Виница картата на възстановената
собственост за землището на с.
Виница.
Поземлен имот с площ от 8,300
дка. (осем декара и триста
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: Нива, категория
землището на с.Виница с
на земята при неполивни условия:
ЕКАТТЕ 11123, местност
Пета, съставляващ имот №001114
"Големия юрт", имот с
(нула, нула, едно, едно, едно,
№001114 по картата на
четири) в местността "Големия
възстановената собственост
юрт", по картата на възстановената
за землището на с. Виница
собственост за землището на с.
Виница.
Поземлен имот с площ от 5,497
дка. (пет декара четиристотин
Област Пловдивска,
деветдесет и седем квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на с.Виница с Нива, категория на земята при
ЕКАТТЕ 11123, местност неполивни условия: Пета,
"Големия юрт", имот с
съставляващ имот №001111 (нула,
№001111 по картата на
нула, едно, едно, едно, едно) в
възстановената собственост местността "Големия юрт" по
за землището на с. Виница картата на възстановената
собственост за землището на с.
Виница.

управлява от кмета Хаджиев от гр. Първомай.
на Община
Първомай с ЕИК
000471536 на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

продажба вписан под отписване:
№197, том І, дв.вх.
РД-15-330/2013№308 на 07.03.2013
06-25
год. при Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15330 от 25.06.2013 год
на Кмета на община
Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай с ЕИК
Продаден на Евгени Начев
000471536 на
Хаджиев от гр. Първомай.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№197, том 1, дв. вх.
№308 на 07.03.2013
год. при Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15270 от 06.06.2014 год.
на кмета на община
Първомай.

528,30 лева

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
Продаден на "МАП АГРО"
с ЕИК 000471536 на
ЕООД с. Виница, представлявано
основание чл.12, ал.5
от Атанас Петров Атанасов
от Закона за
общинската
собственост.

ДОГОВОР за покупко
- продажба на
недвижим имот частна
общинска собственост
вписан под №45, том І, Заповед за
дв.вх. №80 на
отписване:
25.01.2013 год. при
РД-15-64/2013Службата по
02-01
вписванията
гр.Първомай и отписан
със заповед №РД-1564 от 01.02.2013 год.

732,10 лева

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

484,80 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай Продаден на Йордан Димитров
с ЕИК 000471536 на Костадинов с постоянен адрес:
основание чл.12, ал.5 гр. София, обл. София, ул.
от Закона за
"Ястребец" №9А вх. В, ет. 1, ап. 1
общинската
собственост.

395,20 лв.

Договор за покупкопродажба вп. №1, том
3, вх. №593, дв. вх.
№579 на 06.04.2015
год. в Службата по
вписваниятя гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15204 от 22.04.2015 год.
на кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-270/201406-06

Заповед за
отписване:
РД-15-204/201504-22
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555/19-032012

556/19-03296
2012
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299

557/19-032012

558/21-032012

559/21-032012

555
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Поземлен имот с площ от 2,556
дка. (два декара, петстотин
Област Пловдивска,
петдесет и шест квадратни метра)
община Първомай,
с начин на трайно ползване: Нива,
землището на с.Виница с категория на земята при
ЕКАТТЕ 11123, местност неполивни условия: Четвърта
"Саите", имот с №015010 (2,086) Трета (0,470) съставляващ
по картата на
имот №015010 (нула, едно, пет,
възстановената собственост нула, едно, нула) в местността
за землището на с. Виница "Саите" по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Виница
Поземлен имот с площ от 0,690
дка. (нула декара, шестотин и
Област Пловдивска,
деветдесет квадратни метра) с
община Първомай,
начин на трайно ползване: Нива,
землището на с.Виница с
категория на земята при
ЕКАТТЕ 11123, местност
неполивни условия: Четвърта,
"Чеир пара", имот с
съставляващ имот №008121 (нула,
№008121 по картата на
нула, осем, едно, две, едно) в
възстановената собственост
местността "Чеир пара" по картата
за землището на с. Виница
на възстановената собственост за
землището на с. Виница.
Поземлен имот с площ от 6,920
дка. (шест декара, деветстотин и
Област Пловдивска,
двадесет квадратни метра) с начин
община Първомай,
на трайно ползване: Нива.
землището на гр. Първомай
Категория на земята при
с ЕКАТТЕ 59080, местност
неполивни условия: Пета (0,086)
"Бозалъка сая кория” имот
Четвърта (6,834) съставляващ имот
с №814001 по картата на
№814001 (осем, едно,четири, нула,
възстановената собственост
нула, едно) в местността "Бозалъка
за землището на гр.
сая кория” по картата на
Първомай
възстановената собственост за
землището на гр. Първомай
Поземлен имот с площ от 11,653
дка. (единадесет декара, шестотин
Област Пловдивска,
петдесет и три квадратни метра) с
община Първомай,
начин на трайно ползване: Нива.
землището на гр. Първомай
Категория на земята при
с ЕКАТТЕ 59080, местност
неполивни условия: Трета,
"Бозалъка сая кория” имот
съставляващ имот №816024 (осем,
с №816024 по картата на
едно,шест, нула, две, четири) в
възстановената собственост
местността "Бозалъка сая кория”
за землището на гр.
по картата на възстановената
Първомай
собственост за землището на гр.
Първомай.
Поземлен имот с площ от 5,602
Област Пловдивска,
дка. (пет декара, шестотин и три
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на гр. Първомай трайно ползване: Нива. Категория
с ЕКАТТЕ 59080, местност на земята при неполивни условия:
"Бозалъка сая кория” имот Трета, съставляващ имот №816035
с №816035 по картата на (осем, едно,шест, нула, три, пет) в
възстановената собственост местността "Бозалъка сая кория”
за землището на гр.
по картата на възстановената
Първомай
собственост за землището на гр.
Първомай.

355,00 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай Продаден на Йордан Димитров
с ЕИК 000471536 на Костадинов с постоянен адрес:
основание чл.12, ал.5 гр. София, обл. София, ул.
от Закона за
"Ястребец" №9А вх. В, ет. 1, ап. 1
общинската
собственост.

Договор за покупкопродажба вп. №1, том
3, вх. №593, дв. вх.
№579 на 06.04.2015
год. в Службата по
вписваниятя гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15204 от 06.04.2015 год.
на кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-204/201504-22

102, 80 лева

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

Договор за покупкопродажба вписан под
№174, том VІІ, дв.вх.
№2146 на 07.11.2012
год. при Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15845 от 16.11.2012 год.
на Кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-845/201211-16

856,40 лева

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай с ЕИК
Продаден на Евгени Начев
000471536 на
Хаджиев от гр. Първомай.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№197, том І, дв.вх.
№308 на 07.03.2013
год. при Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15270 от 06.06.2014 год.
на кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-270/201406-06

1 713,30 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай с ЕИК
Продаден на Нури Мехмед
000471536 на
Хаджиюсеин от гр. Първомай.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№22, том VІ, дв.вх.
№1672 на 03.09.2012
год. при Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15258 от 03.06.2014 год.
на кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-258/201406-03

823,30 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай с ЕИК
Продаден на Рахим Раифов
000471536 на
Хаджиюсеинов
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№10, том VІ, дв.вх.
1653 на 30.08.2012 год.
Заповед за
при Службата
отписване:
вписванията гр.
РД-15-709/2012Първомай и отписан
09-28
със Заповед №РД-15709/28.09.2012 год. на
Кмета на община
Първомай.
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Поземлен имот с площ от 18,183
дка. (осемнадесет декара, сто
Област Пловдивска,
осемдесет и три квадратни метра)
община Първомай,
с начин на трайно ползване: Нива.
землището на гр. Първомай
Категория на земята при
с ЕКАТТЕ 59080, местност
неполивни условия: Пета (5,689)
"Бозалъка сая кория” имот
Трета (12,494), съставляващ имот
с №816012 по картата на
№816012(осем, едно,шест, нула,
възстановената собственост
едно, две) в местността "Бозалъка
за землището на гр.
сая кория” по картата на
Първомай
възстановената собственост за
землището на гр. Първомай.
Поземлен имот с площ от 2,437
дка. (два декара, четиристотин
Област Пловдивска,
тридесет и седем квадратни метра)
община Първомай,
с начин на трайно ползване: Нива.
землището на гр. Първомай
Категория на земята при
с ЕКАТТЕ 59080, местност
неполивни условия: Трета,
"Бозалъка сая кория” имот
съставляващ имот №816043 (осем,
с №816043 по картата на
едно,шест, нула, четири, три) в
възстановената собственост
местността "Бозалъка сая кория”
за землището на гр.
по картата на възстановената
Първомай
собственост за землището на гр.
Първомай.
150/490 ид.ч. (сто и петдесет от
четиристотин и деветдесет
идеални части) от дворно място
Област Пловдивска,
цялото застроено и незастроено с
община Първомай, гр.
площ от 490 кв.м. (четиристотин и
Първомай, кв.Дебър, кв.48,
деветдесет квадратни метра),
УПИ ІХ-313 плана на
съставляващо УПИ ІХ-313 (девет
кв.Дебър одобрен със
римско - триста и тринадесет) в кв.
заповед №626/1965 год.
48 (четиридесет и осем) по плана
на кв. Дебър, гр. Първомай,
отреден за жилищно строителство.
Поземлен имот с площ от 55,481
дка. (петдесет и пет декара
четиристотин осемдесет и един
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: Изоставени
землището на с. Градина с трайни насаждения Категория на
ЕКАТТЕ 17484, местност земята при неполивни условия:
"Дикме алан" имот с
шеста (32,670) и трета (22,811),
№036131 по картата на
съставляващ парцел 131 (сто
възстановената собственост тридесет и едно) от масив 36
за землището на с. Градина (тридесет и шест) в местността
"Дикме алан" по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Градина
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 170,713
община Първомай,
дка. (сто и седемдесет декара,
землището на с.
седемстотин и тринадесет
Драгойново с ЕКАТТЕ
квадратни метра) с начин на
23385, местност
трайно ползване: Изоставена нива,
"Апталово", имот с
категория на земята при
№084111 по картата на
неполивни условия: Девета,
възстановената собственост съставляващ парцел 111 ( сто и
за землището на с.
единадесет) в масив 84 (осемдесет

2 394,10 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай с ЕИК
Продаден на Нури Мехмед
000471536 на
Хаджиюсеин от гр. Първомай
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№23, том VІ, дв.вх.
№1673 на 03.09.2012
год. при Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД -15259 от 03.06.2014 год.
на кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-259/201406-03

358,70 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай с ЕИК
Продаден на Евгени Начев
000471536 на
Хаджиев гр. Първомай.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№197, том І, дв.вх.
№308 на 07.03.2013
год. при Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15270 от 06.06.2014 год.
на Кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-270/201406-06

848,30 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай с ЕИК
Продаден на Павел Костадинов
000471536 на
Томов от гр. Пловдив.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост.

Договор за покупкопродажба вписан под
№32, том V, дв.вх.
№1396 на 18.07.2012
год. при Службата рпо
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15265 от 06.06.2014 год.
на Кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-265/201406-06

9 865,30 лв.

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

3 533,80 лева

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

Драгойново
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и четири) в местността "Апталово"
по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Драгойново.
Поземлен имот с площ от 90,685
Област Пловдивска,
дка. (деветдесет декара,
община Първомай,
шестстотин осемдесет и пет
землището на с.
квадратни метра) с начин на
Драгойново с ЕКАТТЕ
трайно ползване: Изоставена нива,
23385, местност
категория на земята при
"Келемите", имот с
неполивни условия: Шеста,
№076001 по картата на
съставляващ парцел 1 ( едно) в
възстановената собственост масив 76 (седемдесет и шест) в
за землището на с.
местността "Келемите" по картата
Драгойново
на възстановената собственост за
землището на с. Драгойново.
Обособена част със ЗП – 90 кв.м.
(деветдесет квадратни метра),
предназначена за сладкарница със
Област Пловдивска,
самостоятелен вход от север,
община Първомай, с.
представляваща североизточната
Брягово, квартал 57, УПИ І част от първия етаж на двуетажна
- обществено хранене и
масивна сграда /читалище/ със ЗП
клубове, имот с пл. 543 по – 170 кв.м. (сто и седемдесет
регулационния план на с. квадратни метра), построена 1932
Брягово, одобрен със
год. с пл. №543 (петстотин
заповед №РД – 15 –
четиридесет и три), построена в
62/1988 година
УПИ І (едно римско) – обществено
хранене и клубове в кв. 57
(петдесет и седем) по
регулационния план на с. Брягово.
Поземлен имот с площ от 5.482
Област Пловдивска,
дка. (пет декара, четиристотин
община Първомай,
осемдесетн и два квадратни метра)
землището на с.
с начин на трайно ползване:
Драгойново с ЕКАТТЕ
НИВА, категория на земята при
23385, местност
неполивни условия: Пета,
"Бърчината", имот с
съставляваща парцел 120 ( сто и
№064120 по картата на
двадесет) от масив 64 (шестдесет и
възстановената собственост четири) в местността "Бърчината"
за землището на с.
по картата на възстановената
Драгойново
собственост за землището на с.
Драгойново.
Област Пловдивска,
Урегулиран поземлен имот с
община Първомай, с.
площ от 11 168 кв.м. (единадесет
Драгойново, квартал 12,
хиляди сто и шестдесет и осем
УПИ ІІ –фотоволтаици,
квадратни метра), съставляващ
производствена и складова
УПИ ІІ (две римско) –
дейност по регулационния
фотоволтаици, производствена и
план на с. Драгойново,
складова дейност в кв. 12
одобрен със заповед №РД –
(дванадесет) по регулационния
15 – 61/1988 г. и Заповед
план на с. Драгойново.
№РД- 15-462/05.07.2010 г.
Област Пловдивска,
Незастроен урегулиран поземлен
община Първомай, с.
имот с площ от 1007 кв.м. (хиляда
Драгойново, квартал 12,
и седем квадратни метра),
УПИ V – жилищно и
съставляващ УПИ V (пет римско)
обществено застрояване по – жилищно и обществено

8 447,30 лева

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

1 731,80 лева

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

564,10 лв.

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

22 550,40 лв

Имотът се
управлява от кмета
Съставен нов АЧОС №1535 УПИ
на община Първомай
ІІ- Фот. и №1536 за УПИ VІ с ЕИК 000471536 на
трафопост УПИ ІІ е продаден на
основание чл.12, ал.5
"Вода -Драгойна" ООД виж досие
от Закона за
1535
общинската
собственост

1 858,10 лв.

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

Договор за покупкопродажба вп. №103,
том 4, вх. №1137,
дв.вх. №1124 на
23.07.2018 год.
отписани 10 993 кв.м.
със Заповед №РД-15458/16.08.2018 год. на
Кмета на община
Първомай
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регулационния план на с.
Драгойново, одобрен със
заповед №РД – 15 –
61/1988 г. и Заповед №РД15- 462/05.07.2010 г.
Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Драгойново, квартал 12,
УПИ ІV– жилищно и
обществено застрояване по
регулационния план на с.
Драгойново, одобрен със
заповед №РД – 15 –
61/1988 г. и Заповед №РД15- 462/05.07.2010 г.
Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Виница, квартал 37, УПИ
ХVІ – общински по
регулационния план на с.
Виница, одобрен със
заповед №770/1963 г. и
изменен с Решение
№516/27.05.2011 г. на ОбС
– Първомай и Решение
КЗЗ-21/22.11.2011 год. на
Комисията за земеделските
земи
Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Виница, кв. 37, УПИ ХVІІІ
– общински по
регулационния план на с.
Виница, одобрен със
заповед №770/1963 г.,
изменен с Решение
№516/27.05.2011 г. на ОбС
– Първомай и Решение
КЗЗ-21/22.11.2011 год. на
Комисията за земеделските
земи
Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Виница, квартал 37, УПИ
ХІХ – общински по
регулационния план на с.
Виница, одобрен със
заповед №770/1963 г. и
изменен с Решение
№516/27.05.2011 г. на ОбС
– Първомай и Решение
КЗЗ-21/22.11.2011 год. на
Комисията за земеделските
земи
Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Виница, кв. 37, УПИ ХХІ –
общински по

застрояване в кв. 12 (дванадесет)
по регулационния план на с.
Драгойново.

от Закона за
общинската
собственост.

Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 8 065 кв.м. (осем
хиляди шестдесет и пет квадратни
метра), съставляващ УПИ ІV
15 291,24 лв.
(четири римско) – жилищно и
обществено застрояване в кв. 12
(дванадесет) по регулационния
плана на с. Драгойново.

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

Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 930 кв.м.
(деветстотин и тридесет квадратни
метра), предназначен за жилищно
1 763,30 лв.
строителство, съставляващ УПИ
ХVІ (шестнадесет римско) –
общински в кв. 37 (тридесет и
седем) по плана на с. Виница

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

Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 570 кв.м.
(петстотин и седемдесет квадратни
метра), предназначен за жилищно
строителство, съставляващ УПИ
1080,70 лв.
ХVІІІ (осемнадесет римско) –
общински в кв. 37 (тридесет и
седем) по регулационния план на
с. Виница.

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

Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 465 кв.м.
(четиристотин шестдесет и пет
квадратни метра), предназначен за
жилищно строителство,
881,60 лв.
съставляващ УПИ ХІХ (деветнадесет римско) – общински
в кв. 37 (тридесет и седем) по
регулационния план на с. Виница.

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

Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 750 кв.м.
1 422,00 лева
(седемстотин и петдесет квадратни
метра), предназначен за жилищно

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на
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регулационния план на с.
Виница, одобрен със
заповед №770/1963 г.,
изменен с Решение
№516/27.05.2011 г. на ОбС
– Първомай и Решение
КЗЗ-21/22.11.2011 год. на
Комисията за земеделските
земи
Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Виница, кв. 37А, УПИ І –
общински по
регулационния план на с.
Виница, одобрен със
заповед №770/1963 г.,
изменен с Решение
№516/27.05.2011 г. на ОбС
– Първомай и Решение
КЗЗ-21/22.11.2011 год. на
Комисията за земеделските
земи
Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Виница, кв. 37А, УПИ ІІ –
общински по
регулационния план на с.
Виница, одобрен със
заповед №770/1963 г.,
изменен с Решение
№516/27.05.2011 г. на ОбС
– Първомай и Решение
КЗЗ-21/22.11.2011 год. на
Комисията за земеделските
земи
Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Виница, кв. 37А, УПИ ІІІ –
общински по
регулационния план на с.
Виница, одобрен със
заповед №770/1963 г.,
изменен с Решение
№516/27.05.2011 г. на ОбС
– Първомай и Решение
КЗЗ-21/22.11.2011 год. на
Комисията за земеделските
земи
Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Виница, кв. 37А, УПИ ІV –
общински по
регулационния план на с.
Виница, одобрен със
заповед №770/1963 г.,
изменен с Решение
№516/27.05.2011 г. на ОбС
– Първомай и Решение

строителство, съставляващ УПИ
ХХІ - (двадесет и едно римско) –
общински в кв. 37 (тридесет и
седем) по регулационния план на
с. Виница.

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

Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 580 кв.м.
(петстотин и осемдесет квадратни
метра), предназначен за жилищно
1 099,70 лева
строителство, съставляващ УПИ І (едно римско) – общински в
кв.37А (тридесет и седем А) по
регулационния план на с. Виница.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
Продаден на Георги Бонев
с ЕИК 000471536 на
Любомилов с постоянен адрес: с.
основание чл.12, ал.5
Виница ул. "Шипка" №31
от Закона за
общинската
собственост.

Договор за покупкопродажба вп. №42, том
5, вх. №1368, дв. вх.
№1333 на 31.08.2017
год. в Службата по
вписваниятя гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15585 от 10.10.2017 год.
на кмета на община
Първомай.

Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 500 кв.м.
(петстотин квадратни метра),
предназначен за жилищно
948,00 лв.
строителство, съставляващ УПИ ІІ
- (две римско) – общински в
кв.37А (тридесет и седем А) по
регулационния план на с. Виница.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
Продаден на Христо Емилов с
с ЕИК 000471536 на
постоянен адрес: с. Виница ул.
основание чл.12, ал.5
"Шипка" №48
от Закона за
общинската
собственост.

Договор за покупкопродажба вп. №123,
том 2, вх. №559, дв. вх.
№555 на 20.04.2018
Заповед за
год. в Службата по
отписване:
вписваниятя гр.
РД-15-226/2018Първомай и отписан
04-30
със заповед №РД-15226 от 30.04.2018 год.
на кмета на община
Първомай.

Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 610 кв.м.
(шестстотин и десет квадратни
метра), предназначен за жилищно
1 156,60 лева
строителство, съставляващ УПИ
ІІІ - (три римско) – общински в
кв.37А (тридесет и седем А) по
регулационния план на с. Виница.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
Продаден на Георги Емилов
с ЕИК 000471536 на
Георгиев с постоянен адрес: с.
основание чл.12, ал.5
Виница ул. "Шипка" №48
от Закона за
общинската
собственост.

Договор за покупкопродажба вп. №50, том
8, вх. №2311 дв. вх.
№2277 на 19.12.2018
Заповед за
год. в Службата по
отписване:
вписваниятя гр.
РД-15-20/2019Първомай и отписан
01-11
със заповед №РД-1520 от 11.01.2019 год.
на кмета на община
Първомай.

Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 500 кв.м.
(петстотин квадратни метра),
предназначен за жилищно
948,00 лева
строителство, съставляващ УПИ
ІV- (четири римско) – общински в
кв.37А (тридесет и седем А) по
регулационния план на с. Виница.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
Продаден на Петър Светославов
с ЕИК 000471536 на
Христов, с.Виница,
основание чл.12, ал.5
общ.Първомай, обл.Пловдив
от Закона за
общинската
собственост.

Договор № РД-13204/28.08.2017г.
вписан под №43, том
5, вх. №1369, дв.вх.
№1334 на 31.08.2017
год. и отписан със
заповед №РД-15-534
на 19.09.2017 год..

Заповед за
отписване:
РД-15-534/201709-19
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КЗЗ-21/22.11.2011 год. на
Комисията за земеделските
земи
Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Виница, кв. 37А, УПИ V –
Незастроен урегулиран поземлен
общински по
имот с площ от 580 кв.м.
регулационния план на с.
(петстотин и осемдесет квадратни
Виница, одобрен със
метра), предназначен за жилищно
заповед №770/1963 г.,
строителство, съставляващ УПИ
изменен с Решение
V- (пет римско) – общински в
№516/27.05.2011 г. на ОбС
кв.37А (тридесет и седем А) по
– Първомай и Решение
регулационния план на с. Виница.
КЗЗ-21/22.11.2011 год. на
Комисията за земеделските
земи
Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Виница, кв. 37А, УПИ VІ –
Незастроен урегулиран поземлен
общински по
имот с площ от 550 кв.м.
регулационния план на с.
(петстотин и петдесет квадратни
Виница, одобрен със
метра), предназначен за жилищно
заповед №770/1963 г.,
строителство, съставляващ УПИ
изменен с Решение
VІ- (шест римско) – общински в
№516/27.05.2011 г. на ОбС
кв.37А (тридесет и седем А) по
– Първомай и Решение
регулационния план на с. Виница.
КЗЗ-21/22.11.2011 год. на
Комисията за земеделските
земи
Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Виница, кв. 37А, УПИ VІІ –
Незастроен урегулиран поземлен
общински по
имот с площ от 505 кв.м.
регулационния план на с.
(петстотин и пет квадратни метра),
Виница, одобрен със
предназначен за жилищно
заповед №770/1963 г.,
строителство, съставляващ УПИ
изменен с Решение
VІІ - (седем римско) – общински в
№516/27.05.2011 г. на ОбС
кв.37А (тридесет и седем А) по
– Първомай и Решение
регулационния план на с. Виница.
№КЗЗ-21/22.11.2011 год. на
Комисията за земеделските
земи
Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Виница, кв. 37А, УПИ VІІІ
Незастроен урегулиран поземлен
– общински по
имот с площ от 530 кв.м.
регулационния план на с.
(петстотин и тридесет квадратни
Виница, одобрен със
метра), предназначен за жилищно
заповед №770/1963 г.,
строителство, съставляващ УПИ
изменен с Решение
VІІІ - (осем римско) – общински в
№516/27.05.2011 г. на ОбС
кв.37А (тридесет и седем А) по
– Първомай и Решение
регулационния план на с. Виница.
№КЗЗ-21/22.11.2011 год. на
Комисията за земеделските
земи
Област Пловдивска,
Незастроен урегулиран поземлен
община Първомай, с.
имот с площ от 430 кв.м.
Виница, кв. 37А, УПИ ІХ– (четиристотин и тридесет

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

Договор за покупкпродажба вписан под
№130 том 1 на
21.02.2018 год. , вх.
№244, дв.вх.242 в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15131/07.03.2018 год. на
Кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-131/201803-07

1042,80 лева

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

Договор за покупкпродажба вписан под
№58, том 7 на
28.11.2017 год. , вх.
№2060, дв.вх.2012 в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-1592/12.02.2018 год. на
Кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-92/201802-12

957,50 лева

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

Договор за покупкопродажба вп. под №92,
том 6 на 22.10.2019
год., вх. №1672, дв. вх.
Заповед за
№1655 в Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-615/2019Първомай и отписан
10-25
със Заповед №РД-15615 от 25.10.2019 год.
на кмета на община
Първомай.

1004, 90 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
Продаден на Красимир Колев
с ЕИК 000471536 на
Павлов от с. Виница, ул. "Шипка"
основание чл.12, ал.5
№39
от Закона за
общинската
собственост.

Договор за покупкпродажба вписан под
№131, том 1на
21.02.2018 год. , вх.
№245, дв.вх.243 в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15130/07.03.2018 год. на
Кмета на община
Първомай.

815,30 лева

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай

1 099,70 лева

Заповед за
отписване:
РД-15-131/201807-03
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общински по
квадратни метра), предназначен за
регулационния план на с. жилищно строителство,
Виница, одобрен със
съставляващ УПИ ІХ- (девет
заповед №770/1963 г.,
римско) – общински в кв.37А
изменен с Решение
(тридесет и седем А) по
№516/27.05.2011 г. на ОбС регулационния план на с. Виница.
– Първомай и Решение
№КЗЗ-21/22.11.2011 год. на
Комисията за земеделските
земи
Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Виница, кв. 37А, УПИ Х–
Незастроен урегулиран поземлен
общински по
имот с площ от 530 кв.м.
регулационния план на с.
(петстотин и тридесет квадратни
Виница, одобрен със
метра), предназначен за жилищно
заповед №770/1963 г.,
1004,90 лева
строителство, съставляващ УПИ
изменен с Решение
Х- (десет римско) – общински в
№516/27.05.2011 г. на ОбС
кв.37А (тридесет и седем А) по
– Първомай и Решение
регулационния план на с. Виница.
№КЗЗ-21/22.11.2011 год. на
Комисията за земеделските
земи

Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Виница, кв. 37А, УПИ ХІ – Незастроен урегулиран поземлен
общински по
имот с площ от 355 кв.м. (триста
регулационния план на с. петдесет и пет квадратни метра),
Виница, одобрен със
предназначен за жилищно
заповед №770/1963 г.,
строителство, съставляващ УПИ
изменен с Решение
ХІ- (единадесет римско) –
№516/27.05.2011 г. на ОбС общински в кв.37А (тридесет и
– Първомай и Решение
седем А) по регулационния план
№КЗЗ-21/22.11.2011 год. на на с. Виница.
Комисията за земеделските
земи

673,10 лева

Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Виница, кв. 37А, УПИ ХІІ – Незастроен урегулиран поземлен
общински по
имот с площ от 225 кв.м. (двеста
регулационния план на с. двадесет и пет квадратни метра),
Виница, одобрен със
предназначен за жилищно
заповед №770/1963 г.,
строителство, съставляващ УПИ
426,60 лева
изменен с Решение
ХІІ - (дванадесет римско) –
№516/27.05.2011 г. на ОбС общински в кв.37А (тридесет и
– Първомай и Решение
седем А) по регулационния план
№КЗЗ-21/22.11.2011 год. на на с. Виница.
Комисията за земеделските
земи
Област Пловдивска,
Незастроен урегулиран поземлен
община Първомай, село
имот с площ от 770 кв.м.
Воден, кв.12, УПИ VІІ (седемстотин и седемдесет
1 459,90 лева
държавен по
квадратни метра), предназначен за
регулационния план на с. жилищно строителство,

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

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

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

Договор за
покупко продажба вписан
под №28, том 4,
вх. №992, дв.вх.
№981 на
26.06.2019 год. в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и
отписан със
Заповед №РД 15-428 от
25.07.2019 год.
на Кмета на
община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-428/201907-25

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

Имотът се
управлява от кмета
Продаден на Мюмюн Реджеб
на община Първомай
Мюмюн от с. Воден.
с ЕИК 000471536 на
основание чл.12, ал.5

Договор за покупко
продажба вписан под
№4, том 6 вх. №1491,
дв. вх. №1479 на
03.11.2020 год. и от

Заповед за
отписване:
РД-15-676/201911-10
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Воден одобрен със Заповед съставляващ УПИ VІІ - държавен
№730/1965 год. и Заповед (седем римско тире държавен) в
№РД-22-19/14.03.198 год. квартал 12 (дванадесет) по
регулационния план на с. Воден.
Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Виница, кв. 37Б, УПИ І –
Незастроен урегулиран поземлен
общински по
имот с площ от 410 кв.м.
регулационния план на с.
(четиристотин и десет квадратни
Виница, одобрен със
метра), предназначен за жилищно
заповед №770/1963 г.,
строителство, съставляващ УПИ І изменен с Решение
(едно римско) – общински в кв.37Б
№516/27.05.2011 г. на ОбС
(тридесет и седем Б) по
– Първомай и Решение
регулационния план на с. Виница.
№КЗЗ-21/22.11.2011 год. на
Комисията за земеделските
земи
Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Виница, кв. 37Б, УПИ ІІ –
Незастроен урегулиран поземлен
общински по
имот с площ от 530 кв.м.
регулационния план на с.
(петстотин и тридесет квадратни
Виница, одобрен със
метра), предназначен за жилищно
заповед №770/1963 г.,
строителство, съставляващ УПИ ІІ
изменен с Решение
- (две римско) – общински в кв.37Б
№516/27.05.2011 г. на ОбС
(тридесет и седем Б) по
– Първомай и Решение
регулационния план на с. Виница.
№КЗЗ-21/22.11.2011 год. на
Комисията за земеделските
земи
Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Виница, кв. 37Б, УПИ ІІІ – Незастроен урегулиран поземлен
общински по
имот с площ от 490 кв.м.
регулационния план на с. (четиристотин и деветдесет
Виница, одобрен със
квадратни метра), предназначен за
заповед №770/1963 г.,
жилищно строителство,
изменен с Решение
съставляващ УПИ ІІІ - (три
№516/27.05.2011 г. на ОбС римско) – общински в кв.37Б
– Първомай и Решение
(тридесет и седем Б) по
№КЗЗ-21/22.11.2011 год. на регулационния план на с. Виница.
Комисията за земеделските
земи
Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Виница, кв. 37Б, УПИ ІV – Незастроен урегулиран поземлен
общински по
имот с площ от 480 кв.м.
регулационния план на с. (четиристотин и
Виница, одобрен със
осемдесетквадратни метра),
заповед №770/1963 г.,
предназначен за жилищно
изменен с Решение
строителство, съставляващ УПИ
№516/27.05.2011 г. на ОбС ІV - (четири римско) – общински в
– Първомай и Решение
кв.37Б (тридесет и седем Б) по
№КЗЗ-21/22.11.2011 год. на регулационния план на с. Виница.
Комисията за земеделските
земи
Област Пловдивска,
Незастроен урегулиран поземлен
община Първомай, с.
имот с площ от 530 кв.м.

от Закона за
общинската
собственост

777,40 лева

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

1004,90 лева

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

929,00 лева

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

910,10 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
Продаден на Димитър Георгиев
с ЕИК 000471536 на
Любомилов с постоянен адрес: с.
основание чл.12, ал.5
Виница ул. "Шипка" №49
от Закона за
общинската
собственост.

1004,90 лева

Имотът се
управлява от кмета

писан със Заповед
№РД-15-676 от
10.11.2020 г. на кмета
на община Първомай.
Договор за покупкопродажба вп. №56, том
7, вх. №2058, дв. вх.
№2010 на 28.11.2017
Заповед за
год. в Службата по
отписване:
вписваниятя гр.
РД-15-91/2018Първомай и отписан
02-12
със заповед №РД-1591/12.02.2018 год. на
кмета на община
Първомай.

Договор за покупкопродажба вп. №41, том
5, вх. №1367, дв. вх.
№1332 на 31.08.2017
Заповед за
год. в Службата по
отписване:
вписваниятя гр.
РД-15-586/2017Първомай и отписан
10-10
със заповед №РД-15586 от 10.10.2017 год.
на кмета на община
Първомай.

593/28-05333
2012
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Виница, кв. 37Б, УПИ V – (петстотин и тридесет квадратни
общински по
метра), предназначен за жилищно
регулационния план на с. строителство, съставляващ УПИ V
Виница, одобрен със
- (пет римско) – общински в кв.37Б
заповед №770/1963 г.,
(тридесет и седем Б) по
изменен с Решение
регулационния план на с. Виница.
№516/27.05.2011 г. на ОбС
– Първомай и Решение
№КЗЗ-21/22.11.2011 год. на
Комисията за земеделските
земи
Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Виница, кв. 37Б, УПИ VІ – Незастроен урегулиран поземлен
общински по
имот с площ от 440 кв.м.
регулационния план на с. (четиристотин и четиридесет
Виница, одобрен със
квадратни метра), предназначен за
заповед №770/1963 г.,
жилищно строителство,
изменен с Решение
съставляващ УПИ VІ - (шест
№516/27.05.2011 г. на ОбС римско) – общински в кв.37Б
– Първомай и Решение
(тридесет и седем Б) по
№КЗЗ-21/22.11.2011 год. на регулационния план на с. Виница.
Комисията за земеделските
земи
Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Виница, кв. 37Б, УПИ VІІ –
Незастроен урегулиран поземлен
общински по
имот с площ от 700 кв.м.
регулационния план на с.
(седемстотин квадратни метра),
Виница, одобрен със
предназначен за жилищно
заповед №770/1963 г.,
строителство, съставляващ УПИ
изменен с Решение
VІІ - (седем римско) – общински в
№516/27.05.2011 г. на ОбС
кв.37Б (тридесет и седем Б) по
– Първомай и Решение
регулационния план на с. Виница.
№КЗЗ-21/22.11.2011 год. на
Комисията за земеделските
земи
Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Виница, кв. 37Б, УПИ VІІІ Незастроен урегулиран поземлен
– общински по
имот с площ от 435 кв.м.
регулационния план на с. (четиристотин тридесет и пет
Виница, одобрен със
квадратни метра), предназначен за
заповед №770/1963 г.,
жилищно строителство,
изменен с Решение
съставляващ УПИ VІІІ - (осем
№516/27.05.2011 г. на ОбС римско) – общински в кв.37Б
– Първомай и Решение
(тридесет и седем Б) по
№КЗЗ-21/22.11.2011 год. на регулационния план на с. Виница.
Комисията за земеделските
земи
Област Пловдивска,
Незастроен урегулиран поземлен
община Първомай, с.
имот с площ от 815 кв.м.
Виница, кв. 37Б, УПИ ІХ– (осемстотин и петнадесет
общински по
квадратни метра), предназначен за
регулационния план на с. жилищно строителство,
Виница, одобрен със
съставляващ УПИ ІХ - (девет
заповед №770/1963 г.,
римско) – общински в кв.37Б
изменен с Решение
(тридесет и седем Б) по

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

Договор за покупкопродажба вп. №135,
том 2, вх. №572 дв. вх.
№567 на 16.04.2018
год. в Службата по
вписваниятя гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15241 от 09.05.2018 год.
на кмета на община
Първомай.

834,20 лева

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
Продаден на Ани Албенова
с ЕИК 000471536 на
Илиева с постоянен адрес: с.
основание чл.12, ал.5
Виница ул. "Шипка" №68
от Закона за
общинската
собственост.

1 327,20 лева

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

824,80 лева

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
Продаден на Мария Василева
с ЕИК 000471536 на
Митева с постоянен адрес: с.
основание чл.12, ал.5
Виница ул. "Шипка" №22
от Закона за
общинската
собственост.

Договор за покупкопродажба вп. №41, том
8, вх. №2294, дв. вх.
№2260 на 18.12.2018
Заповед за
год. в Службата по
отписване:
вписваниятя гр.
РД-15-21/2019Първомай и отписан
01-11
със заповед №РД-1521 от 11.01.2019 год.
на кмета на община
Първомай.

1 545,20 лв.

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

Договор за покупкопродажба вписан под
№57, том 7, вх. №2059, Заповед за
дв.вх. №2011 на
отписване:
28.11.2017 год. в
РД-15-90/2018Службата по
02-12
вписванията
гр.Първомай и отписан

Заповед за
отписване:
РД-15-241/201805-09
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№516/27.05.2011 г. на ОбС регулационния план на с. Виница.
– Първомай и Решение
№КЗЗ-21/22.11.2011 год. на
Комисията за земеделските
земи
Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Виница, кв. 37Б, УПИ Х– Незастроен урегулиран поземлен
общински по
имот с площ от 625 кв.м.
регулационния план на с. (шестстотин двадесет и пет
Виница, одобрен със
квадратни метра), предназначен за
заповед №770/1963 г.,
жилищно строителство,
1 185,00 лв.
изменен с Решение
съставляващ УПИ Х - (десет
№516/27.05.2011 г. на ОбС римско) – общински в кв.37Б
– Първомай и Решение
(тридесет и седем Б) по
№КЗЗ-21/22.11.2011 год. на регулационния план на с. Виница.
Комисията за земеделските
земи
Област Пловдивска,
община Първомай, гр.
Първомай, кв. Дебър, кв.
14, УПИ ХІІ - ЦНСТ по
плана на кв. Дебър, гр.
Първомай. одобрен със
заповеди №626/1965 год. и
№РД-15-255/12.04.2012 г.

Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 2000 кв.м. (две
хиляди квадратни метра),
съставляващ УПИ ХІІ- ЦНСТ
9 396,00 лева
(дванадесет римско тире Център за
настаняване от семеен тип) в кв. 14
(четиринадесет) по плана на кв.
Дебър, гр. Първомай.

Поземлен имот с площ от 0,554
дка. (нула декара, петстотин
Област Пловдивска,
петдесет и четири квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на гр. Първомай
НИВА. Категория на земята при
с ЕКАТТЕ 59080, местност
неполивни условия: Пета,
"Реални граници ал.” имот
67,90 лева
съставляващ имот №869016 (осем,
с №869016 по картата на
шест, девет, нула, едно, шест) в
възстановената собственост
местността "Реални граници ал.”
за землището на гр.
по картата на възстановената
Първомай
собственост за землището на гр.
Първомай
Поземлен имот с площ от 0,745
дка (нула декара,седемстотин
Област Пловдивска,
четиридесет и пет квадратни
община Първомай, с.
метра) с начин на трайно ползване:
Крушево с ЕКАТТЕ 40155,
НИВА, категория на земята при
местност „Ясака”,имот с
неполивни условия: Четвърта,
120,10 лева
№008116 по картата на
съставляващ имот №008116 (нула,
възстановената собственост
нула, осем, едно, едно, шест) в
за землището на с.
местността „Ясака” по картата на
Крушево.
възстановената собственост за
землището на с.Крушево.
Поземлен имот с площ 0,908 дка.
Област Пловдивска,
(нула декара, деветстотин и осем
община Първомай, с.
квадратни метра) с начин на
Виница с ЕКАТТЕ 11123,
трайно ползване: НИВА, категория
местност „Терлика”, имот с
161,60 лв.
на земята при неполивни условия:
№011017 по картата на
Четвърта, съставляващ имот
възстановената собственост
№011017 (нула, едно, едно, нула,
за землището на с. Виница.
едно, седем) в местността

със заповед №РД-1590/12.02.2018 год. на
Кмета на община
Първомай.

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

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай с ЕИК
000471536 на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост
Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай с ЕИК
Продаден на "Рила І"АД гр.
000471536 на
Пловдив
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай с ЕИК
Продаден на Недялка Димитрова
000471536 на
Божкова от гр. Пловдив
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост
Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай с ЕИК
Продаден на Димитър Бонев
000471536 на
Личев от с. Виница
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската

Договор за покупкопродажба вписан под
№161, том ІV, дв.вх.
№1157 на12.06.2013
год. при Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15365 от 01.07.2013 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№175, том VІІ, дв.вх.
№2147 от 07.11.2012
год. при Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15846 от 16.11.2012 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупко
продажба вписан под
№190, том VІІ, дв.вх.
№2169 на 09.11.2012
год. при Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15-

Заповед за
отписване:
РД-15-365/201307-01

Заповед за
отписване:
РД-15-846/201211-16

Заповед за
отписване:
РД-15-847/201211-16
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"Терлика" по картата на
възстановената собственост за
землището на с.Виница.
Поземлен имот с площ от 1,000
дка. (един декар) с начин на
Област Пловдивска,
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
община Първомай,
НИВА, категория на земята при
землището на с. Искра с
неполивни условия: Десета (0,103)
ЕКАТТЕ 32826, местност
и Шеста (0,897), съставляващ имот
„Попово”, имот с №119114
№119114 (едно, едно, девет, едно,
по картата на
едно, четири) в местността
възстановената собственост
„Попово” по картата на
за землището на с. Искра.
възстановената собственост за
землището на с. Искра
Поземлен имот с площ от 4,149
дка. (четири декара, сто
Област Пловдивска,
четиридесет и девет квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на село Искра с
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
ЕКАТТЕ 32826, местност
на земята при неполивни условия:
„Чамурлия”, имот с
Десета (0,770) и Девета (3,379),
№100032 по картата на
съставляващ имот №100032 (едно,
възстановената собственост
нула, нула нула, три, две) в
за землището на село
местността „Чамурлия” по картата
Искра.
на възстановената собственост за
землището на село Искра
Поземлен имот с площ от 2,562
дка. (два декара, петстотин
Област Пловдивска,
шестдесет и два квадратни метра)
община Първомай,
с начин на трайно ползване:
землището на село Искра с
НИВА, категория на земята при
ЕКАТТЕ 32826, местност
неполивни условия: Пета,
„Харманлан”, имот с
съставляващ имот №010007 (нула,
№010007 по картата на
едно, нула, нула, нула, седем) в
възстановената собственост
местността „Харманлан” по
за землището на село
картата на възстановената
Искра.
собственост за землището на село
Искра
Поземлен имот с площ от 1,531
дка. (един декар, петстотин
Област Пловдивска,
тридесет и един квадратни метра)
община Първомай,
с начин на трайно ползване:
землището на село Искра с
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
ЕКАТТЕ 32826, местност
на земята при неполивни условия:
„Попово”, имот с №000398
Девета, съставляващ имот
по картата на
№000398 (нула, нула, нула, три,
възстановената собственост
девет, осем) в местността
за землището на село
„Попово” по картата на
Искра.
възстановената собственост за
землището на село Искра
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 11,634
община Първомай,
дка. (единадесет декара,
землището на село Искра с шестстотин тридесет и четири
ЕКАТТЕ 32826, местност квадратни метра) с начин на
„Попово”, имот с №000965 трайно ползване: Друг
по картата на
селскостопански терен, категория
възстановената собственост на земята при неполивни условия:
за землището на село
Девета, съставляващ имот

собственост

847 от 16.11.2012 год.
на кмета на община
Първомай.

58,80 лева

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

84,60 лева

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на Георги Петров
000471536Ю на
Зидарев от с. Исра
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№128, том ІV, дв.вх.
№1098 на 07.06.2013
год. при Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №15-363
от 01.07.2013 год. на
Кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-363/201307-01

288,70 лева

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на Сияна Иванова
000471536Ю на
Параскова от гр. София.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№68 на 27.05.2013
год., том ІV, дв. вх.
№986 при Службата
по вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15362 от 01.07.2013 год.
на Кмета на община
Първомай

Заповед за
отписване:
РД-15-362/201307-01

28,20 лева

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

22 337,30 лева

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

Искра.
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№000965 (нула, нула, нула, девет,
шест, пет) в местността „Попово”
по картата на възстановената
собственост за землището на село
Искра
Поземлен имот с площ от 5,590
дка. (пет декара, петстотин и
Област Пловдивска,
деветдесет квадратни метра) с
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА.
землището на с. Градина с Категория на земята при
ЕКАТТЕ 17484, местност неполивни условия: Пета (0,360) и
“Летището” имот с
Четвърта (5,230), съставляващ
№016027 по картата на
имот №160027 (едно, шест, нула,
възстановената собственост нула, две, седем) в местността
за землището на с. Градина "Летището” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Градина.
Поземлен имот с площ от 7,409
дка. (седем декара, четиристотин и
Област Пловдивска,
девет квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: НИВА.
землището на с. Градина с Категория на земята при
ЕКАТТЕ 17484, местност неполивни условия: Пета (0,450) и
“Летището” имот с
Четвърта (6,959), съставляващ
№016028 по картата на
имот №160028 (едно, шест, нула,
възстановената собственост нула, две, осем) в местността
за землището на с. Градина "Летището” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Градина.
Поземлен имот с площ от 1,057
Област Пловдивска,
дка. (един декар, петдесет и седем
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на село Дълбок трайно ползване: ДРУГ
извор с ЕКАТТЕ 24493,
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ТЕРЕН ,
местност „До гробето”,
съставляващ имот №000583 (нула,
имот с №000583 по картата нула, нула,пет, осем, три) в
на възстановената
местността „До гробето” по
собственост за землището картата на възстановената
на село Дълбок извор
собственост за землището на село
Дълбок извор.
Поземлен имот с площ от 24,857
дка. (двадесет и четири декара,
Област Пловдивска,
осемстотин петдесет и седем
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на гр. Първомай трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
с ЕКАТТЕ 59080, местност НИВА. Категория на земята при
"Адата ормана п. чил” имот неполивни условия: Пета (0,396) и
с №330001 по картата на Четвърта (24,461), съставляващ
възстановената собственост имот №330001 (три, три, нула,
за землището на гр.
нула, нула, едно) в местността
Първомай
"Адата ормана п. чил” по картата
на възстановената собственост за
землището на гр. Първомай
Област Пловдивска,
Застроен поземлен имот с площ от
община Първомай, село
2 400 кв.м. (две хиляди и
Дълбок извор, кв. 68, УПИ четиристотин квадратни метра),
Х - 936, производствени и съставляващ УПИ Х - 936,
складови дейности по
производствени и складови

собственост

816,50 лева

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай с ЕИК
Продаден на Родсен Петров
000471536 на
Гърчев от с. Градина.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№55, том ІV, дв.вх.
№957 на 22.05.2013
год. при Службата по
Вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15367 от 01.07.2013 год.
на Кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-367/201307-01

1 083,10 лева

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай с ЕИК
Продаден на Росен Порязов
000471536 на
Гърчев от с. Градина.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№56 на 22.05.2013
год., том ІV, дв. вх.
№958 при Службата
по вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15368 от 01.07.2013 год.
на кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-368/201307-01

2 137,70 лева

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

3 513,70 лева

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай с ЕИК
Продаден на Христоз Панчев
000471536 на
Христозов от гр. Димитровград.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

9 494,40 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай с ЕИК
000471536 на

Продаден на Здравка Георгиева
Спасова и "Булгариен Бейчаер"
ООД гр. Първомай.

Договор за покупко
продажба вписан под
№183, том ІV, дв. вх.
№1195 на 17.06.2013
Заповед за
год. при Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-364/2013Първомай и отписан
07-01
със Заповед №РД-15364/01.07.2013 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба на недвижим
имот частна общинска
собственост вписан
под №44, том І, дв.вх.
№79 на 25.01.2013 год.
при Службата по
вписванията
гр.Първомай и отписан
със Заповед №РД -15 65/01.02.2013 год. на
Кмета на община
Първомай.
Договор за покупкоЗаповед за
продажба вписан под
отписване:
№87, том VІ, дв.вх.
РД-15-797/2012№2015 на 23.10.2012
11-01
год. при Службата по

плана на с. Дълбок извор,
одобрен със заповед
№374/1971 год.
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дейности ( десет римско тире
деветстотин тридесет и шест,
производствени и складови
дейности) в квартал 68 (шестдесет
и осем) по плана на с.Дълбок
извор.

290/1 160 ид.ч. (двеста и
деветдесет от хиляда сто и
Област Пловдивска,
шестдесет идеални части) от
община Първомай, гр.
дворно място, цялото застроено и
Първомай, кв.Дебър, кв.17, незастроено с площ от 1 160 кв.м.
УПИ ХХІХ-195 по плана на (хиляда сто и шестдесет квадратни
1 487,70 лева
кв.Дебър, гр. Първомай
метра), съставляващо УПИ ХХІХодобрен със заповед
195 (двадесет и девет римско - сто
№626/1965 год.,
деветдесет и пет) в кв. 17
ул."Момина сълза" №21
(седемнадесет) по плана на кв.
Дебър, гр. Първомай, отреден за
жилищно строителство.

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

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай с ЕИК
Продаден на Банко Любенов
000471536 на
Илиев от кв. Дебър, гр.
основание чл.12, ал.5 Първомай.
от Закона за
общинската
собственост.

Застроен урегулиран поземлен
имот с площ 3 400 кв.м. (три
хиляди и четиристотин квадратни
Област Пловдивска,
метра), съставляващ УПИ Х община Първомай, гр.
социални дейности ( десет римско
Имотът се
Първомай, кв.Дебър, кв.14, - социални дейности) в кв. 14
управлява от кмета
УПИ Х – социални
(четиринадесет) по плана на кв.
Сгради: МС - 29
на Община
дейности, ПИ №149 по
Дебър на гр. Първомай, ведно с
055,80 лева, МС - 8 Първомай с ЕИК
Продаден на Атанас Йорданов
плана на кв. Дебър,
бивше училище 1МС със ЗП - 610 812,00 лева и МС - 1 000471536 на
Гривеков
одобрен със заповед
(шестотин и десет) кв.м.,
619,50 лева За земя - основание чл.12, ал.5
№626/1965 год. и заповед построено 1934 г. и пристроявано 15 381,60 лева
от Закона за
№РД-15-255/ 12.04.2012 г. 1970 г. и 1984 г.; бивша детска
общинската
на кмета на община
градина и столова - 1МС със ЗП собственост
Първомай
185 (сто осемдесет и пет )кв.м.,
построена 1970 г. и тоалетна 1МС със ЗП - 34 (тридесет и
четири) кв.м., построена 1934 год..
Поземлен имот с площ от 1,525
дка. (един декар, петстотин
бласт Пловдивска, община
Имотът се
двадесет и пет квадратни метра) с
Първомай, землището на
управлява от кмета
начин на трайно ползване: Нива.
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
на Община
Категория на земята при
59080, местност "Паукар
Първомай с ЕИК
неполивни условия: Трета,
Друма р. бун” имот с
269,00 лева
000471536 на
съставляващ имот № 859012 (осем,
№859012 по картата на
основание чл.12, ал.5
пет, девет, нула, едно, две) в
възстановената собственост
от Закона за
местността "Паукар Друма р. бун”
за землището на гр.
общинската
по картата на възстановената
Първомай
собственост
собственост за землището на гр.
Първомай.
бласт Пловдивска, община Поземлен имот с площ от 1,178
Имотът се
Първомай, землището на дка. (един декар, сто седемдесет и
управлява от кмета
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
осем квадратни метра) с начин на
на Община
59080, местност "Бос. вод- трайно ползване: Нива. Категория
Първомай с ЕИК
Продаден на Атанас Йорданов
ца салхана” имот с
на земята при неполивни условия: 167,20 лв.
000471536 на
Гривеков записа в Акт
№135021 по картата на
Четвърта, съставляващ имот №
основание чл.12, ал.5 №613/20.09.2013 г. е грешен
възстановената собственост 135021 (едно, три, пет, нула, две,
от Закона за
за землището на гр.
едно) в местността "Бос. вод-ца
общинската
Първомай
салхана” по картата на
собственост

вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15797 от 01.11.2012 год.
на Кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба на недвижим
имот частна общинска
собственост вписан
под №51, том ІХ,
дв.вх. №2560на
Заповед за
19.12.2012 год. при
отписване:
Службата по
РД-15-48/2013вписванията
01-28
гр.Първомай и отписан
със Заповед №РД -15 48/28.01.2013 год. на
Кмета на община
Първомай.

Договор за покупкопродажба вписан под
№127 на 25.09.2013
год., том ІХ, дв. вх.
№2143 при Службата
по вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15574 от 29.10.2013 год.
на Кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-574/201310-29

Договор за покупко продажба вписан под
№127, том VІІ, дв. вх.
№2143 на 25.09.2013
год. при Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед № РД-15574 от 29.10.2013 год.

Заповед за
отписване:
РД-15-574/201310-29
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възстановената собственост за
землището на гр. Първомай.
132/932ид.ч. (сто тридесет и две
от деветстотин тридесет и две
идеални части) от дворно място,
цялото застроено и незастроено с
Област Пловдивска,
площ от 932 кв.м. (деветстотин
община Първомай, село
тридесет и два квадратни метра),
Езерово, кв.35, УПИ І - 444 съставляващо урегулиран
по регулационния план на поземлен имот (УПИ) І-444 (едно
с. Езерово одобрен със
римско - четиристотин
заповед №59/1986 г.
четиридесет и четири) в кв. 35
(тридесет и пети) по
регулационния план на с. Езерово,
предназначен за жилищно
строителство.
Поземлен имот с площ от 111,487
дка. (сто и единадесет декара,
четиристотин осемдесет и седем
област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: Изоставена нива.
землището на село Буково
Категория на земята при
с ЕКАТТЕ 56335, местност
неполивни условия: Десета,
"Равнища” имот с №048108
съставляващ имот № 048108 (нула,
по картата на
четири, осем, едно, нула осем) в
възстановената собственост
местността "Равнища” по картата
за землището на с. Буково.
на възстановената собственост за
землището на с. Буково. Имотът е
образуван от имот №048105.
Поземлен имот с площ от 47,301
дка. (четиридесет и седем декара,
триста и един квадратни метра) с
Област Пловдивска,
начин на трайно ползване:
община Първомай,
Пустееща необработвана земя,
землището на село Искра с
категория на земята при
ЕКАТТЕ 32826, местност
неполивни условия: Осма,
„Къра”, имот с №000585 по
съставляващ имот №000585 (нула,
картата на възстановената
нула, нула, пет, осем, пет) в
собственост за землището
местността „Къра” по картата на
на село Искра.
възстановената собственост за
землището на село Искра. Имотът
е образуван от имот №000553.
Поземлен имот с площ от 56,907
дка. (петдесет и шест декара,
деветстотин и седем квадратни
област Пловдивска,
метра) с начин на трайно ползване:
община Първомай,
Изоставена нива. Категория на
землището на село Буково
земята при неполивни условия:
с ЕКАТТЕ 56335, местност
Девета, съставляващ имот с №
"Равната келемя” имот с
056134 (нула, пет, шест, едно, три,
№056134 по картата на
четири) в местността "Равната
възстановената собственост
келемя” по картата на
за землището на с. Буково.
възстановената собственост за
землището на с. Буково. Имотът е
образуван от имот №056001.
област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 64,759
община Първомай,
дка. (шестдесет и четири декара,
землището на село Буково седемстотин петдесет и девет

на кмета на община
Първомай.
ДОГОВОР за покупко
- продажба на
недвижим имот частна
общинска собственост
вписан под №44, том І,
дв.вх. №79 на
Заповед за
25.01.2013 год. при
отписване:
Службата по
РД-15-47/2013вписванията
01-28
гр.Първомай и отписан
със Заповед № РД -1547/28.01.2013 год. на
кмета на община
Първомай.

275,60 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай с ЕИК
Продаден на Ялдъз Мехмед Али
000471536 на
и Атие Мехмед Али от с. Езерово
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост.

802, 70 лева

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

695,30 лева

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

1047,10 лева

Имотът се
управлява от кмета Част от имота с площ от 2,000
на Община
дка. предоставени на Общинска
Първомай с ЕИК
служба "Земеделие" гр. Първомай
000471536 на
за постановяване на Решение за
основание чл.12, ал.5 възстановяване право на
от Закона за
собственост на наследниците на
общинската
Ташо Стоянов Добрев
собственост

РЕШЕНИЕ №303 на
Общински съвет гр.
Първомай, взето на
30.08.2013 год. по
протокол №26 и
отписани 2 000 дка.
със Заповед № РД-1563/08.02.2016 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-63/201602-08

1042,60 лева

Имотът се
управлява от кмета
на Община

РЕШЕНИЕ №303 на
Общински съвет гр.
Първомай, взето на

Заповед за
отписване:
РД-15-63/2016-

Част от имота с площ от 3,000
дка. предоставени на Общинска
служба "Земеделие" гр. Първомай

с ЕКАТТЕ 56335, местност
"Илан дере/Чил. кайряк”
имот с №068049 по картата
на възстановената
собственост за землището
на с. Буково.
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624/03-122012
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квадратни метра) с начин на
трайно ползване: Изоставена нива.
Категория на земята при
неполивни условия: Девета,
съставляващ имот с № 068049
(нула, шест, осем, нула, четири,
девет) в местността "Илан
дере/Чил. кайряк” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Буково. Имотът е
образуван от имот №068044.
Застроен урегулиран поземлен
Област Пловдивска,
имот с площ от 840 кв.м.
община Първомай, гр.
(осемстотин и четиридесет
Първомай, кв.116, УПИ І - квадратни метра), съставляващ
жилищно строителство по УПИ І - жил. стр. (едно римско плана на гр. Първомай,
жилищно строителство) в кв. 116
одобрен със заповед №РД- (сто и шестнадесет), отреден за
15-666/1994 год., с
жилищно строителство по
административен адрес:
застроителния и регулационен
улица "Княз Борис І" №29 план на гр. Първомай, одобрен със
заповед №РД-15-666/1994 год..
Застроен урегулиран поземлен
Област Пловдивска,
имот с площ от 1 420 кв.м. (хиляда
община Първомай, гр.
четиристотин и двадесет
Първомай, кв.101, УПИ
квадратни метра), съставляващ
ХІІІ - жилищно
УПИ ХІІІ - жил. стр. (тринадесет
строителство по плана на
римско - жилищно строителство) в
гр. Първомай, одобрен със
кв. 101 (сто и едно), отреден за
заповед №РД-15-666/1994
жилищно строителство по
год., с административен
застроителния и регулационен
адрес: улица "Княз Борис І"
план на гр. Първомай, одобрен със
№28
заповед №РД-15-666/1994 год..
280/946 ид.ч. (двеста и осемдесет
от деветстотин четиридесет и шест
идеални части) от дворно място,
Област Пловдивска,
цялото застроено и незастроено с
община Първомай, с.
площ 946 кв.м. (деветстотин
Искра, кв. 42 а , УПИ І четиридесет и шест квадратни
454 по регулационния план
метра), съставляващо урегулиран
на с. Искра, одобрен със
поземлен имот (УПИ) І-454 (едно
Заповеди №308/1971 год. и
римско - четиристотин петдесет и
№РД-15-678/20.09.2012
четири) в кв. 42 а (четиридесет и
год.
две буква "а") по регулационния
план на с. Искра, предназначен за
жилищно строителство.
90/1410 ид.ч. (деветдесет от
хиляда четиристотин и десет
идеални части) от дворно място,
Област Пловдивска,
цялото застроено и незастроено с
община Първомай, село
площ 1410 кв.м. (хиляда
Дълбок извор, квартал 70 ,
четиристотин и десет квадратни
УПИ І - 800 по
метра), съставляващо урегулиран
регулационния план на с.
поземлен имот (УПИ) І-800 (едно
Дълбок извор, одобрен със
римско - осемстотин) в кв. 70
Заповед №374/1971 год. .
(седемдесет) по регулационния
план на с. Дълбок извор,
предназначен за жилищно

Първомай с ЕИК
за постановяване на Решение за
000471536 на
възстановяване право на
основание чл.12, ал.5 собственост на наследниците на
от Закона за
Желязко Колев Иванов
общинската
собственост

30.08.2013 год. по
02-08
протокол №26 и
отписани 3 000 дка.
със Заповед № РД-1563/08.02.2016 год. на
кмета на община
Първомай.

7 224,00 лв.

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

12 212 лева

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

1204,00 лева

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай с ЕИК
Продаден на Райчо Димитров
000471536 на
Марков
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост.

Договор за покупкопродажба вписан под
№78, том І, дв.вх.
№127 на 05.02.2013
год. при СВ гр.
Първомай иотписан
със Заповед РД-15-84/
22.02.2013 год.

Заповед за
отписване:
РД-15-84/201302-22

387,00 лева

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай с ЕИК
Продаден на Невена Димитрова
000471536 на
Гешева, Павел Георгиев Гешев и
основание чл.12, ал.5 Йорданка Георгиева Славова
от Закона за
общинската
собственост.

Договор за покупко
продажба вписан под
№65, том І, дв.вх.
№107 на 01.02.2013
год. при СВ гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД -1585/22.02.2013 год. на
Кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-85/201302-22
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строителство.
Поземлен имот с площ от 10,379
дка (десет декара, триста
Област Пловдив, община
седемдесет и девет квадратни
Първомай, землището на
метра), начин на трайно ползване:
село Татарево с ЕКАТТЕ
НИВА, категория на земята при
72093, местност "Лозята
неполивни условия: Пета,
горни лозя", имот №016005
1068,00 лева
съставляващ имот №016005 (нула,
по картата на
едно, шест, нула, нула, пет) в
възстановената собственост
местността „Лозята горни лозя” по
за землището на с.
картата на възстановената
Татарево.
собственост за землището на с.
Татарево.
Поземлен имот с площ от 11,564
дка. (единадесет декара, петстотин
Област Пловдивска,
шестдесет и четири квадратни
община Първомай,
метра), с начин на трайно
землището на село
ползване: НИВА, категория на
Татарево с ЕКАТТЕ 72093,
земята при неполивни условия:
местност „Лозята горни
1 019,90 лв.
Пета, съставляващ имот №016011
лозя”, имот №016011 по
(нула, едно, шест, нула, едно,
картата на възстановената
едно) в местността „Лозята горни
собственост за землището
лозя” по картата на възстановената
на с. Татарево.
собственост за землището на с.
Татарево.
Поземлен имот с площ от 18,806
дка. (осемнадесет декара,
Област Пловдивска,
осемстотин и шест квадратни
община Първомай,
метра), начин на трайно ползване:
землището на село
НИВА, категория на земята при
Татарево с ЕКАТТЕ 72093,
неполивни условия: Шеста,
местност „Държавен баир”,
1 371,00 лева
съставляващ имот №041013 (нула,
имот №041013 по картата
четири, едно, нула, едно, три) в
на възстановената
местността „Държавен баир” по
собственост за землището
картата на възстановената
на с. Татарево.
собственост за землището на с.
Татарево.

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

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

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

628

Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 805 кв.м.
Област Пловдивска,
(осемстотин и пет квадратни
община Първомай, село
метра), предназначен за жилищно
Православен, квартал 1,
строителство, съставляващ УПИ
УПИ ХVІІІ – държавен по ХVІІІ – държавен (осемнадесет
1 680,80 лева
регулационния план на с. римско – държавен) в кв. 1 (
Православен, одобрен със първи) по регулационния план на
заповед №171/1986 година с. Православен. След отписването
на 100 кв.м. остава дворно място с
площ 705 кв.м.

Имотът се
управлява от кмета 100 кв.м. възстановени по
на община Първомай Съдебно Решение на Лата
с ЕИК 000471536 на Тодорова Ангелова, Костадин
основание чл.12, ал.5 Тодоров Даскалов, Димитър
от Закона за
Петров Тодоров и Тодор Петров
общинската
Сталев
собственост.

629

Област Пловдив, община
Първомай, Землището на
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
59080, местност
"Въчевбряст крушака",
имот №818183 по картата
на възстановената

Имотът се
управлява от Кметът
на община Първомай
Продаден на Евгени Начев
с ЕИК 000471536 на
Хаджиев от гр. Първомай.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската

Поземлен имот с площ от 3,872
дка. (три декара, осемстотин
седемдесет и два квадратни метра),
начин на трайно ползване: НИВА; 408,10 лева
Категория на земята при
неполивни условия: Шеста (0,096)
и Пета (3,776), съставляващ имот

Съдебно решение
№250/21.12.1993 год.
на РС гр. Първомай,
вписано под №63, том
ІІ, дв. вх. №1435 на
02.07.2013 год. при
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписани
100 кв.м. със Заповед
№РД-15-396 от
17.07.2013 год. на
Кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№175, том 6, дв.вх.
№1908 на 13.08.2013
год. при Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан

Заповед за
отписване:
РД-15-396/201307-17

Заповед за
отписване:
РД-15-573/201310-29
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собственост за землището №818183 (осем, едно, осем, едно,
собственост.
на гр. Първомай.
осем, три) в местността
"Въчевбряст крушака" по картата
на възстановената собственост за
землището на гр. Първомай.
Поземлен имот с площ от 10,884
дка. (десет декара, осемстотин
Област Пловдив, община осемдесет и четири квадратни
Имотът се
Първомай, Землището на метра), начин на трайно ползване
управлява от Кметът
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
НИВА; Категория на земята при
на община Първомай
59080, местност
неполивни условия: Шеста,
с ЕИК 000471536 на
"Въчевбряст крушака",
съставляващ имот №818336 (осем, 1057,90 лева
основание чл.12, ал.5
имот №818336 по картата едно, осем, три, три, шест) в
от Закона за
на възстановената
местността "Въчевбряст крушака"
общинската
собственост за землището по картата на възстановената
собственост.
на гр. Първомай.
собственост за землището на гр.
Първомай. Имотът е образуван от
имот №818054.
Незастроен урегулиран поземлен
Имотът се
имот с площ от 595 кв. м.
управлява от кмета
Област Пловдивска,
(петстотин деветдесет и пет
на Община
община Първомай, гр.
квавадратни метра) предназначен
Първомай с
Първомай, кв.Дебър, кв. 4,
за жилищно строителство,
дан.№1169681402 и
УПИ ХLІV - общински по
3 364, 70 лева
съставляващ УПИ ХLІV Булстат 000471536
плана на кв.Дебър, одобрен
общински (четиридесет и четири
Ю на основание
със заповеди №626/1965
римско - общински) в кв. 4
чл.12, ал.5 от Закона
год., №РД-22-56/1989 год..
(четири) по плана на кв.Дебър,
за общинската
гр.Първомай
собственост
80/1000 ид. ч. (осемдесет от
хиляда идеални части) от дворно
Имотът се
Област Пловдивска,
място, цялото застроено и
управлява от кмета
община Първомай, село
незастроено с площ от 1000 кв.м.
на Община
Езерово, кв.33, УПИ І - 455 (хиляда квадратни метра),
Първомай с ЕИК
по регулационния план на съставляващо урегулиран
Продаден на Хасан Мехмед
167,00 лева
000471536 на
с. Езерово одобрен със
поземлен имот (УПИ) І - 455 (едно
Ибрям от с. Езерово.
основание чл.12, ал.5
заповед №59/1986 г. и
римско - четиристотин петдесет и
от Закона за
заповед №РД - 15пет) в кв. 33 (тридесет и три) по
общинската
764/18.10.2012 год..
регулационния план на с. Езерово,
собственост.
предназначен за жилищно
строителство.
63/1 363 ид. ч. (шестдесет и три от
хиляда триста шестдесет три
идеални части) от дворно място,
Имотът се
цялото застроено и незастроено с
управлява от кмета
Област Пловдивска,
площ от 1 363 кв.м. (хиляда триста
на Община
община Първомай, село
шестдесет и три квадратни метра),
Първомай с ЕИК
Градина, кв.37, УПИ ХVІІ - съставляващо урегулиран
Продаден на Павел Стоянов
270,90 лева
000471536 на
488 по регулационния план поземлен имот (УПИ) ХVІІ - 488
Генов
основание чл.12, ал.5
на с. Градина одобрен със (седемнадесет римско от Закона за
заповед №772/1974 год..
четиристотин осемдесет и осем) в
общинската
кв. 37 (тридесет и седем) по
собственост.
регулационния план на с. Градина,
предназначен за жилищно
строителство.
Област Пловдивска,
Застроен урегулиран поземлен
69 224,00 лв. в т.ч.: Имотът се
община Първомай, гр.
имот с площ от 2 575 кв.м. (две
за земя - 23 778,60 управлява от кмета
Първомай, УПИ І –
хиляди петстотин седемдесет и пет лв., магазин за месо- на община Първомай
Кооперативен пазар, кв.
квадратни метра), съставляващ
16 890,90 лв., 5 броя с ЕИК 000471536 на

със заповед №РД-15573 от 29.10.2013 год.
на кмета на община
Първомай.

Договор за покупкопродажба вписан под
№87 на 18.04.2013
год., том ІІІ, дв.вх.
№682 при Службата
по вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15328 от 25.06.2013 год.
на Кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-328/201306-25

Договор за покупкопродажба вписан под
№88, том ІІІ, дв.вх.
№683 на 18.04.2013
год. при Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15333 от 25.06.2013 год.
на Кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-333/201306-25

76Б по плана на гр.
Първомай, одобрен със
заповед №РД-15-666/1994
година, ул. „Братя
Миладинови – север” №19

375

376

635/12-032013

636/13-032013

635

Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на село
Крушево с ЕКАТТЕ 40155,
местност
„Карапетлик/кинлика”,
имот №010225 по картата
на възстановената
собственост за землището
на с. Крушево.

636

Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на село
Крушево с ЕКАТТЕ 40155,
местност
„Карапетлик/кинлика”,
имот №010179 по картата
на възстановената
собственост за землището
на с. Крушево.

377

637/13-032013

637

Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на село
Крушево с ЕКАТТЕ 40155,
местност
„Карапетлик/кинлика”,
имот №010175 по картата
на възстановената
собственост за землището
на с. Крушево.

378

638/14-032013

638

Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на село
Крушево с ЕКАТТЕ 40155,

УПИ І – кооперативен пазар (едно магазини - 20 269,10 основание чл.12, ал.5
римско тире кооперативен пазар) в лв., метален навес- 5 от Закона за
кв. 76Б (седемдесет и шест буква 068,10 лв. и
общинската
„б”) по плана на гр. Първомай,
тоалетна - 3 217,30 собственост.
ведно с МС - администрация и
лв.
магазин за месо със ЗП- 120 кв.м.
(сто и двадесет квадратни метра),
построена 1961 год., МС със ЗП 144 кв.м. (сто четиридесет и
четири квадратни метра),
включваща: пет магазина и склад,
построена 1961 год., метален навес
без оградни стени със ЗП -130
кв.м. (сто и тридесет квадратни
метра), построен 1961 год., и
масивна тоалетна със ЗП- 32 кв.м.
(тридесет и два квадратни метра),
построена 1961 год..
Поземлен имот с площ от 8,434
дка (осем декара четиристотин
тридесет и четири квадратни
Имотът се
метра), с начин на трайно
управлява от кмета
ползване: НИВА, категория на
на община Първомай Договор за наем №РД-13земята при неполивни условия:
с ЕИК 000471536 на 256/19.10.2018 г. за 5г. – наемател
661,20 лева
Пета, съставляващ имот №010225
основание чл.12, ал.5 ЕТ „ШАН-ШАБАН РАФЕТ”, гр.
(нула, едно, нула, две, две, пет) в
от Закона за
Хасково
местността „Карапетлик/кинлика”
общинската
по картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на с.
Крушево.
Поземлен имот с площ от 9, 870
дка (девет декара, осемстотин и
седемдесет квадратни метра), с
Имотът се
начин на трайно ползване: НИВА,
управлява от кмета
категория на земята при
на община Първомай Договор за наем №РД-13неполивни условия: Четвърта,
с ЕИК 000471536 на 256/19.10.2018 г. за 5г. – наемател
1 145,90 лева
съставляващ имот №010179 (нула,
основание чл.12, ал.5 ЕТ „ШАН-ШАБАН РАФЕТ”, гр.
едно, нула, едно, седем, девет) в
от Закона за
Хасково
местността „Карапетлик/кинлика”
общинската
по картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на с.
Крушево.
Поземлен имот с площ от 2,793
дка (два декара, седемстотин
деветдесет и три квадратни метра),
Имотът се
с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
НИВА, категория на земята при
на община Първомай Договор за наем №РД-13неполивни условия: Пета,
с ЕИК 000471536 на 256/19.10.2018 г. за 5г. – наемател
246,30 лева
съставляващ имот №010175 (нула,
основание чл.12, ал.5 ЕТ „ШАН-ШАБАН РАФЕТ”, гр.
едно, нула, едно, седем, пет) в
от Закона за
Хасково
местността „Карапетлик/кинлика”
общинската
по картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на с.
Крушево.
Поземлен имот с площ от 8,334
Имотът се
Договор за наем №РД-13дка (осем декара, триста тридесет
управлява от кмета 256/19.10.2018 г. за 5г. – наемател
967,60 лева
и четири квадратни метра), с начин
на община Първомай ЕТ „ШАН-ШАБАН РАФЕТ”, гр.
на трайно ползване: НИВА,
с ЕИК 000471536 на Хасково

местност
„Карапетлик/кинлика”,
имот №010154 по картата
на възстановената
собственост за землището
на с. Крушево.
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381

382

639/14-032013

640/14-032013

641/15-032013

642/15-032013

639

640

641

642

категория на земята при
неполивни условия: Четвърта,
съставляващ имот №010154 (нула,
едно, нула, едно, пет, четири) в
местността „Карапетлик/кинлика”
по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Крушево.
Поземлен имот с площ от 5,652
дка (пет декара, шестсотин
Област Пловдивска,
петдесет и два квадратни метра), с
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА,
землището на село
категория на земята при
Крушево с ЕКАТТЕ 40155,
неполивни условия: Пета,
местност „Ямата/ялзмата ”,
съставляващ имот №004107 (нула,
имот №004107 по картата
нула, четири, едно, нула, седем) в
на възстановената
местността „Ямата/ялзмата” по
собственост за землището
картата на възстановената
на с. Крушево.
собственост за землището на с.
Крушево.
Поземлен имот с площ от 1,986
дка. (един декар, деветстотин
Област Пловдивска,
осемдесет и шест квадратни
община Първомай,
метра), с начин на трайно
землището на село
ползване: НИВА, категория на
Крушево с ЕКАТТЕ 40155,
земята при неполивни условия:
местност „Ясака”, имот
Четвърта, съставляващ имот
№009126 по картата на
№009126 (нула, нула, девет, едно,
възстановената собственост
две, шест) в местността „Ясака” по
за землището на с.
картата на възстановената
Крушево
собственост за землището на с.
Крушево.
Поземлен имот с площ от 45,401
дка. (четиридесет и пет декара,
Област Пловдивска,
четиристотин и един квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на село Воден с НИВА, категория на земята при
ЕКАТТЕ 11627, местност неполивни условия: Четвърта,
„Юсуф бунар”, имот
съставляващ имот №009001 (нула,
№009001 по картата на
нула, девет, нула, нула, едно) в
възстановената собственост местността „Юсуф бунар” по
за землището на с. Воден. картата на възстановената
собственост за землището на с.
Воден.
Поземлен имот с площ от 3,583
дка (три декара, петстотин
осемдесет и три квадратни метра),
Област Пловдивска,
с начин на трайно ползване:
община Първомай,
НИВА, категория на земята при
землището на гр. Първомай
неполивни условия: Пета (0,318) и
с ЕКАТТЕ 59080, местност
Трета (3,265), съставляващ имот
„Черно куле бадар.к” имот
№817037 (осем, едно, седем, нула,
№817037 по картата на
три, седем) в местността „Черно
възстановената собственост
куле бадар.к” по картата на
за землището на гр.
възстановената собственост за
Първомай.
землището на гр. Първомай
идентичен с №017037 в землището
на кв. Дебър.

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

443,10 лева

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай Договор за наем №РД-13с ЕИК 000471536 на 256/19.10.2018 г. за 5г. – наемател
основание чл.12, ал.5 ЕТ „ШАН-ШАБАН РАФЕТ”, гр.
от Закона за
Хасково
общинската
собственост.

294,60 лева

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

6 149,60 лева

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

518,40 лева

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Договор за покупко
продажба вписан под
№26, топ 10, дв.вх.
№2825, вх. №2887 на
05.12.2013 год. при
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15710 от 20.12.2013 год.
на Кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-710/201312-20

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
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385

386

387

643/15-032013

644/15-032013

645/15-032013

646/18-032013

647/18-032013

643

644

645

646

647

Поземлен имот с площ от 3,570
дка. (три декара, петстотин и
Област Пловдивска,
седемдесет квадратни метра), с
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА,
землището на гр. Първомай категория на земята при
с ЕКАТТЕ 59080, местност неполивни условия: Шеста,
„Въчевбряст крушака”
съставляващ имот №818051 (осем,
имот №818051 по картата едно, осем, нула, пет, едно) в
на възстановената
местността „Въчевбряст крушака”
собственост за землището по картата на възстановената
на гр. Първомай.
собственост за землището на гр.
Първомай, идентичен с №018051 в
землището на кв. Дебър.
Поземлен имот с площ от 12,549
дка (дванадесет декара петстотин
Област Пловдивска,
четиридесет и девет квадратни
община Първомай,
метра), с начин на трайно
землището на село Градина ползване: НИВА, категория на
с ЕКАТТЕ 17484, местност земята при неполивни условия:
„Юрта под село” имот
Четвърта, съставляващ имот
№019025 по картата на
№019025 (нула, едно, девет, нула,
възстановената собственост две, пет) в местността „Юрта под
за землището на с. Градина. село” по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Градина.
Поземлен имот с площ от 2,472
дка (два декара, четиристотин
седемдесет и два квадратни метра),
Област Пловдивска,
с начин на трайно ползване:
община Първомай,
НИВА, категория на земята при
землището на гр. Първомай
неполивни условия: Шеста (0,722)
с ЕКАТТЕ 59080, местност
и Пета (1,750), съставляващ имот
„Черно куле бадар.к” имот
№817042 (осем, едно, седем, нула,
№817042 по картата на
четири, две) в местността „Черно
възстановената собственост
куле бадар.к” по картата на
за землището на гр.
възстановената собственост за
Първомай.
землището на гр. Първомай,
идентичен с №017042 в землището
на кв. Дебър.
Поземлен имот с площ от 0,873
дка. (нула декара, осемстотин
Област Пловдивска,
седемдесет и три квадратни
община Първомай,
метра), с начин на трайно
землището на гр. Първомай ползване: НИВА, категория на
с ЕКАТТЕ 59080, местност земята при неполивни условия:
„Въчевбряст крушака”
Пета, съставляващ имот №818228
имот №818228 по картата (осем, едно, осем, две, две, осем) в
на възстановената
местността „Въчевбряст крушака”
собственост за землището по картата на възстановената
на гр. Първомай.
собственост за землището на гр.
Първомай, идентичен с №018228 в
землището на кв. Дебър.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 1,801
община Първомай,
дка. (един декар, осемстотин и
землището на гр. Първомай един квадратни метра), с начин на
с ЕКАТТЕ 59080, местност трайно ползване: НИВА, категория
„Бялата пръст” имот
на земята при неполивни условия:
№845023 по картата на
Четвърта, съставляващ имот

347,00 лева

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

1 861,60 лева

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

Договор за покупкопродажба вписан под
№3, том VІ, дв. вх.
№1585 на 15.07.2013
год. при Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15416 от 01.08.2013 год.
на Кмета на община
Първомай.

248,40 лева

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

112,90 лева

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

278,80 лева

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай Продаден на Евгени Начев
с ЕИК 000471536 на Хаджиев от гр. Първомай.
основание чл.12, ал.5
от Закона за

Договор за покупкопродажба вписан под
№175, том 6, дв.вх.
№1908 на 13.08.2013
год. при Службата по
вписванията гр.

Заповед за
отписване:
РД-15-416/201308-01

Заповед за
отписване:
РД-15-573/201310-29
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648/18-032013

649/18-032013

650/18-032013

651/19-032013

652/19-03392
2013

648

649

650

651

652

възстановената собственост №845023 (осем, четири, пет, нула,
за землището на гр.
две, три) в местността „Бялата
Първомай.
пръст” по картата на
възстановената собственост за
землището на гр. Първомай,
идентичен с №045023 в землището
на кв. Дебър.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 4 110
община Първомай,
кв.м. (четири хиляди сто и десет
землището на гр. Първомай
квадратни метра) с начин на
с ЕКАТТЕ 59080, местност
трайно ползване: Лозови
“Пантелей Липака" масив
насаждения, съставляващ имот
№38, имот с №146 по
176,30 лева
№146 (сто четиридесет и шест) от
кадастралната картата на
масив №38 (тридесет и осем) по
местността “Пантелей,
кадастралната карта на местността
Липака” одобрена със
“Пантелей, Липака” в землището
Заповед №108/18.03.2004
на кв. Дебър, гр. Първомай.
год. на Областен управител
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 997 кв.
община Първомай,
м. (деветстотин деветдесет и седем
землището на гр. Първомай
квадратни метра) с начин на
с ЕКАТТЕ 59080, местност
трайно ползване: Лозови
“Пантелей Липака" масив
насаждения, съставляващ имот
№38, имот с №147 по
42,80 лева
№147 (сто четиридесет и седем) от
кадастралната картата на
масив №38 (тридесет и осем) по
местността “Пантелей,
кадастралната карта на местността
Липака” одобрена със
“Пантелей, Липака” в землището
Заповед №108/18.03.2004
на кв. Дебър, гр. Първомай.
год. на Областен управител
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 3 107
община Първомай,
кв.м. (три хиляди сто и седем
землището на гр. Първомай
квадратни метра) с начин на
с ЕКАТТЕ 59080, местност
трайно ползване: Лозови
“Пантелей Липака" масив
насаждения, съставляващ имот
№38, имот с №141 по
133,30 лева
№141 (сто четиридесет и едно) от
кадастралната картата на
масив №38 (тридесет и осем) по
местността “Пантелей,
кадастралната карта на местността
Липака” одобрена със
“Пантелей, Липака” в землището
Заповед №108/18.03.2004
на кв. Дебър, гр. Първомай.
год. на Областен управител
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 3 391
землището на гр. Първомай кв.м. (три хиляди триста
с ЕКАТТЕ 59080, местност деветдесет и един квадратни
“Пантелей Липака" масив метра) с начин на трайно ползване:
№38, ПИ №142 по
Лозови насаждения, съставляващ
145,50 лв.
кадастралната картата на имот №142 (сто четиридесет и две)
местността “Пантелей,
от масив №38 (тридесет и осем) по
Липака” одобрена със
кадастралната карта на местността
Заповед №108/18.03.2004 “Пантелей, Липака” в землището
год. на Областен управител на кв. Дебър, гр. Първомай.
на област Пловдив
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 3 319
община Първомай,
кв.м. (три хиляди триста и
землището на гр. Първомай деветнадесет квадратни метра) с
142,40 лева
с ЕКАТТЕ 59080, местност начин на трайно ползване: Лозови
“Пантелей Липака" масив насаждения, съставляващ имот

общинската
собственост.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Първомай и отписан
със Заповед №РД-15573 от 29.10.2013 год.
на кмета на община
Първомай.

Договор за покупкопродажба вписан под
№140, том VІ, дв.вх.
№1826 на 07.08.2013
Заповед за
год. при Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-449/2013Първомай и отписан
08-23
със заповед №РД-15449 от 23.08.2013 год.
на Кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба на недвижим
имот вписан под
№140, том VІ, дв.вх.
№1826 на 07.08.2013 Заповед за
год. при Службата по отписване:
вписванията гр.
РД-15-449/2013Първомай и отписан 08-23
със Заповед №РД-15449 от 23.08.2013 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
140, том VІ, дв. вх.
1826 на 07.08.2013 год.
Заповед за
при Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-449/2013Първомай и отписан
08-23
със Заповед №РД-15449 от 23.08.2013 год.
на Кмета на община
Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
140, том VІ, дв. вх.
1826 на 07.08.2013 год.
Заповед за
при Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-449/2013Първомай и отписан
08-23
със Заповед №РД-15449 от 23.08.2013 год.
на Кмета на община
Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
на община Първомай
София
с Булстат
000471536Ю на

Договор за покупко продажба вписан под
140, том 2, дв.вх.
№1826 на 07.08.2013
год. при Службата по

Заповед за
отписване:
РД-15-449 /201308-23
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№38, ПИ №143 по
№143 (сто четиридесет и три) от
кадастралната картата на масив №38 (тридесет и осем) по
местността “Пантелей,
кадастралната карта на местността
Липака” одобрена със
“Пантелей, Липака” в землището
Заповед №108/18.03.2004 на кв. Дебър, гр. Първомай.
год. на Областен управител
на област Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 3 780
землището на гр. Първомай кв.м. (три хиляди седемстотин и
с ЕКАТТЕ 59080, местност осемдесет квадратни метра) с
“Пантелей Липака" масив начин на трайно ползване: Лозови
№38, ПИ №144 по
насаждения, съставляващ имот
кадастралната картата на №144 (сто четиридесет и четири)
местността “Пантелей,
от масив №38 (тридесет и осем) по
Липака” одобрена със
кадастралната карта на местността
Заповед №108/18.03.2004 “Пантелей, Липака” в землището
год. на Областен управител на кв. Дебър, гр. Първомай.
на област Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 2 283
землището на гр. Първомай кв.м. (две хиляди двеста осемдесет
с ЕКАТТЕ 59080, местност и три квадратни метра) с начин на
“Пантелей Липака" масив трайно ползване: Лозови
№38, ПИ №145 по
насаждения, съставляващ имот
кадастралната картата на №145 (сто четиридесет и пет) от
местността “Пантелей,
масив №38 (тридесет и осем) по
Липака” одобрена със
кадастралната карта на местността
Заповед №108/18.03.2004 “Пантелей, Липака” в землището
год. на Областен управител на кв. Дебър, гр. Първомай.
на област Пловдив
Поземлен имот с площ от 1,979
дка (един декар, деветстотин
Област Пловдивска,
седемдесет и девет квадратни
община Първомай,
метра), с начин на трайно
землището на с. Татарево
ползване: ЛОЗЕ, категория на
ЕКАТТЕ 72093, местност
земята при неполивни условия:
„Дурука котк. могили”,
Шеста, съставляващ имот
имот №003023 по картата
№003023 (нула, нула, три, нула,
на възстановената
две, три) в местността „Дурука
собственост за землището
котк. могили” по картата на
на с. Татарево.
възстановената собственост за
землището на с. Татарево.
Поземлен имот с площ от 3,681
дка (три декара, шестотин
Област Пловдивска,
осемдесет и един квадратни
община Първомай,
метра), с начин на трайно
землището на с. Татарево
ползване: ЛОЗЕ, категория на
ЕКАТТЕ 72093, местност
земята при неполивни условия:
„Дурука котк. могили”,
Шеста, съставляващ имот
имот №003009 по картата
№003009 (нула, нула, три, нула,
на възстановената
нула, девет) в местността „Дурука
собственост за землището
котк. могили” по картата на
на с. Татарево.
възстановената собственост за
землището на с. Татарево.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 1,988
община Първомай,
дка (един декар, деветстотин
землището на с. Татарево осемдесет и осем квадратни метра)

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

вписванията гр.
Пъромай и отписан със
Заповед №РД-15-449
от 23.08.2013 год. на
кмета на община
Първомай.

162,20 лева

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
140, том 2, дв.вх.
№1826 на 07.08.2013
Заповед за
год. при Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-449/2013Пъромай и отписан със
08-23
Заповед №РД-15-449
от 23.08.2013 год. на
кмета на община
Първомай.

97,90 лева

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
000471536Ю на
София
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
140, том 2, дв.вх.
№1826 на 07.08.2013
Заповед за
год. при Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-449/2013Пъромай и отписан със
08-23
Заповед №РД-15-449
от 23.08.2013 год. на
кмета на община
Първомай.

232,70 лв.

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

432,90 лева

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

233,80 лева

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай

ЕКАТТЕ 72093, местност
„Дурука котк. могили”,
имот №003005 по картата
на възстановената
собственост за землището
на с. Татарево.
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с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
категория на земята при
неполивни условия: Шеста,
съставляващ имот №003005 (нула,
нула, три, нула, нула, пет) в
местността „Дурука котк. могили”
по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Татарево.
Поземлен имот с площ от 9,003
Област Пловдивска,
дка (девет декара и три квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на с. Татарево ЛОЗЕ, категория на земята при
ЕКАТТЕ 72093, местност неполивни условия: Четвърта,
„Дурука котк. могили”,
съставляващ имот №003001 (нула,
имот №003001 по картата нула, три, нула, нула, едно) в
на възстановената
местността „Дурука котк. могили”
собственост за землището по картата на възстановената
на с. Татарево.
собственост за землището на с.
Татарево.
Поземлен имот с площ от 4,909
Област Пловдивска,
дка (четири декара и деветстотин и
община Първомай,
девет квадратни метра) с начин на
землището на с. Татарево трайно ползване: ЛОЗЕ, категория
ЕКАТТЕ 72093, местност на земята при неполивни условия:
„Дурука котк. могили”,
Четвърта, съставляващ имот
имот №003002 по картата №003002 (нула, нула, три, нула,
на възстановената
нула, две) в местността „Дурука
собственост за землището котк. могили” по картата на
на с. Татарево.
възстановената собственост за
землището на с. Татарево.
Поземлен имот с площ от 5,003
Област Пловдивска,
дка (пет декара и три квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на с. Татарево ЛОЗЕ, категория на земята при
ЕКАТТЕ 72093, местност неполивни условия: Четвърта,
„Дурука котк. могили”,
съставляващ имот №002001 (нула,
имот №002001 по картата нула, две, нула, нула, едно) в
на възстановената
местността „Дурука котк. могили”
собственост за землището по картата на възстановената
на с. Татарево.
собственост за землището на с.
Татарево.
Поземлен имот с площ от 4,042
дка. (четири декара, четиридесет и
два квадратни метра), с начин на
Област Пловдивска,
трайно ползване: НИВА, категория
община Първомай,
на земята при неполивни условия:
землището на гр. Първомай
Шеста (3,505) и Четвърта (0,537),
с ЕКАТТЕ 59080, местност
съставляващ имот №819009 (осем,
„Черна куле Бадар. к” имот
едно, девет, нула, нула, девет) в
№819009 по картата на
местността „Черно куле
възстановената собственост
Бадарлийска кория” по картата на
за землището на гр.
възстановената собственост за
Първомай.
землището на гр. Първомай,
идентичен с №019009 в землището
на кв. Дебър.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 2,049
община Първомай,
дка. (два декара, четиридесет и

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

1 685,40 лева

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

919,00 лева

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

516,30 лева

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

381,40 лева

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

231,60 лева

Имотът се
управлява от кмета
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землището на гр. Първомай девет квадратни метра), с начин на
с ЕКАТТЕ 59080, местност трайно ползване: НИВА, категория
„Черна куле Бадар. к” имот на земята при неполивни условия:
№819004 по картата на
Шеста (1,039) и Четвърта (1,010),
възстановената собственост съставляващ имот №819004 (осем,
за землището на гр.
едно, девет, нула, нула, четири) в
Първомай.
местността „Черно куле
Бадарлийска кория” по картата на
възстановената собственост за
землището на гр. Първомай,
идентичен с №019004 в землището
на кв. Дебър.
Поземлен имот с площ от 8,949
дка. (осем декара, деветстотин
четиридесет и девет квадратни
Област Пловдивска,
метра), с начин на трайно
община Първомай,
ползване: НИВА, категория на
землището на гр. Първомай
земята при неполивни условия:
с ЕКАТТЕ 59080, местност
Четвърта, съставляващ имот
„Орешака моран. лозя”
№841021 (осем, четири, едно,
имот №841021 по картата
нула, две, едно) в местността
на възстановената
„Орешака моран. лозя” по картата
собственост за землището
на възстановената собственост за
на гр. Първомай.
землището на гр. Първомай,
идентичен с №041021 в землището
на кв. Дебър.
Поземлен имот с площ от 4,546
дка. (четири декара, петстотин
четиридесет и шест квадратни
Област Пловдивска,
метра), с начин на трайно
община Първомай,
ползване: НИВА, категория на
землището на гр. Първомай земята при неполивни условия:
с ЕКАТТЕ 59080, местност Шеста, съставляващ имот номер
„Джамбаз тепе” имот
848044 (осем, четири, осем, нула,
№048044 по картата на
четири, четири) в местността
възстановената собственост „Джамбаз тепе” по картата на
за землището на гр.
възстановената собственост за
Първомай.
землището на гр. Първомай,
идентичен с номер 048044 в
землището на кв. Дебър. Имотът е
образуван от имот с номер 848006.
Поземлен имот с площ от 3,436
дка. (три декара, четиристотин
тридесет и шест квадратни метра),
Област Пловдивска,
с начин на трайно ползване:
община Първомай,
НИВА, категория на земята при
землището на гр. Първомай неполивни условия: Шеста,
с ЕКАТТЕ 59080, местност съставляващ имот номер 848038
„Джамбаз тепе” имот
(осем, четири, осем, нула, три,
№848038 по картата на
осем) в местността „Джамбаз тепе”
възстановената собственост по картата на възстановената
за землището на гр.
собственост за землището на гр.
Първомай.
Първомай, идентичен с номер
048038 в землището на кв. Дебър.
Имотът е образуван от имот с
номер 848002.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 3,946
община Първомай,
дка. (три декара, деветстотин

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

1 385,30 лева

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

441,90 лева

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

334,00 лева

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

383,60 лева

Имотът се
управлява от кмета
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землището на гр. Първомай четиридесет и шест квадратни
с ЕКАТТЕ 59080, местност метра), с начин на трайно
„Джамбаз тепе” имот
ползване: НИВА, категория на
№848010 по картата на
земята при неполивни условия:
възстановената собственост Шеста, съставляващ имот номер
за землището на гр.
848010 (осем, четири, осем, нула,
Първомай.
едно, нула) в местността „Джамбаз
тепе” по картата на възстановената
собственост за землището на гр.
Първомай, идентичен с номер
048010 в землището на кв. Дебър.
Поземлен имот с площ от 3,057
дка. (три декара, петдесет и седем
Област Пловдивска,
квадратни метра), с начин на
община Първомай,
трайно ползване: НИВА, категория
землището на гр. Първомай на земята при неполивни условия:
с ЕКАТТЕ 59080, местност Шеста, съставляващ имот номер
„Бялата пръст” имот
842050 (осем, четири, две,нула,
№842050 по картата на
пет, нула) в местността „Бялата
възстановената собственост пръст” по картата на
за землището на гр.
възстановената собственост за
Първомай.
землището на гр. Първомай,
идентичен с номер 042050 в
землището на кв. Дебър.
Поземлен имот с площ от 2,382
дка. (два декара, триста осемдесет
Област Пловдивска,
и два квадратни метра), с начин на
община Първомай,
трайно ползване: НИВА, категория
землището на гр. Първомай на земята при неполивни условия:
с ЕКАТТЕ 59080, местност Шеста (2,123) и Пета (0,259),
„Бялата пръст” имот
съставляващ имот номер 842051
№842051 по картата на
(осем, четири, две, нула, пет, едно)
възстановената собственост в местността „Бялата пръст” по
за землището на гр.
картата на възстановената
Първомай.
собственост за землището на гр.
Първомай, идентичен с номер
042051 в землището на кв. Дебър.
Поземлен имот с площ от 2,600
дка. (два декара, шестстотин
Област Пловдивска,
квадратни метра), с начин на
община Първомай,
трайно ползване: НИВА, категория
землището на гр. Първомай
на земята при неполивни условия:
с ЕКАТТЕ 59080, местност
Пета, съставляващ имот номер
„Мешето” имот №850125
850125 (осем, пет, нула, едно, две,
по картата на
пет) в местността „Мешето” по
възстановената собственост
картата на възстановената
за землището на гр.
собственост за землището на гр.
Първомай.
Първомай, идентичен с номер
050125 в землището на кв. Дебър.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 2,100
община Първомай,
дка (два декара и сто квадратни
землището на село
метра), с начин на трайно
Татарево с ЕКАТТЕ 72093, ползване: ЛОЗЕ, категория на
местност „Дълбокото дере” земята при неполивни условия:
имот №007162 по картата Шеста, съставляващ имот
на възстановената
№007162 (нула, нула, седем, едно,
собственост за землището шест, две) в местността
на с. Татарево.
„Дълбокото дере” по картата на

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

222,90 лева

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

197,40 лева

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

254,80 лева

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

277,80 лева

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост.
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Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на село
Татарево с ЕКАТТЕ 72093,
местност „Дълбокото дере”
имот №007163 по картата
на възстановената
собственост за землището
на с. Татарево.

672

Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на село
Татарево с ЕКАТТЕ 72093,
местност „Дълбокото дере”
имот №007179 по картата
на възстановената
собственост за землището
на с. Татарево.

673

Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на село
Татарево с ЕКАТТЕ 72093,
местност „Дурука котк.
могили” имот №003028 по
картата на възстановената
собственост за землището
на с. Татарево.

674

Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на село
Татарево с ЕКАТТЕ 72093,
местност „Дурука котк.
могили” имот №003039 по
картата на възстановената
собственост за землището
на с. Татарево.

675

Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на село
Татарево с ЕКАТТЕ 72093,
местност „Дурука котк.
могили” имот №003044 по
картата на възстановената
собственост за землището
на с. Татарево.

възстановената собственост за
землището на с. Татарево.
Поземлен имот с площ от 3,240
дка (три декара, двеста и
четиридесет квадратни метра), с
начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
категория на земята при
неполивни условия: Шеста,
съставляващ имот №007163 (нула,
нула, седем, едно, шест, три) в
местността „Дълбокото дере” по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Татарево.
Поземлен имот с площ от 2,380
дка (два декара, триста и
осемдесет квадратни метра), с
начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
категория на земята при
неполивни условия: Шеста,
съставляващ имот №007179 (нула,
нула, седем, едно, седем, девет) в
местността „Дълбокото дере” по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Татарево.
Поземлен имот с площ от 2,293
дка (два декара, двеста деветдесет
и три квадратни метра), с начин на
трайно ползване: ЛОЗЕ, категория
на земята при неполивни условия:
Шеста, съставляващ имот
№003028 (нула, нула, три, нула,
две, осем) в местността „Дурука
котк. могили” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Татарево.
Поземлен имот с площ от 3,244
дка (три декара, двеста
четиридесет и четири квадратни
метра), с начин на трайно
ползване: ЛОЗЕ, категория на
земята при неполивни условия:
Шеста, съставляващ имот
№003039 (нула, нула, три, нула,
три, девет) в местността „Дурука
котк. могили” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Татарево.
Поземлен имот с площ от 2,436
дка (два декара, четиристотин
тридесет и шест квадратни метра),
с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
категория на земята при
неполивни условия: Шеста,
съставляващ имот №003044 (нула,
нула, три, нула, четири, четири) в
местността „Дурука котк. могили”

381,,00 лева

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

279,90 лева

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

269,70 лева

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

381,50 лева

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

286,50 лева

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост.
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по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Татарево.
Поземлен имот с площ от 1,964
дка. (един декар, деветстотин
Област Пловдивска,
шестдесет и четири квадратни
община Първомай,
метра), с начин на трайно
землището на село
ползване: ЛОЗЕ, категория на
Татарево с ЕКАТТЕ 72093,
земята при неполивни условия:
местност „Мал. дере” имот
Шеста, съставляващ имот
№011064 по картата на
№011064 (нула, едно, едно, нула,
възстановената собственост
шест, четири) в местността „Мал.
за землището на с.
дере” по картата на възстановената
Татарево.
собственост за землището на с.
Татарево.
Поземлен имот с площ от 0,813
Област Пловдивска,
дка. (нула декара, осемстотин и
община Първомай,
тринадесет квадратни метра) с
землището на село
начин на трайно ползване: НИВА,
Татарево с ЕКАТТЕ 72093, категория на земята при
местност „Каменака” имот неполивни условия: Шеста,
№020209 по картата на
съставляващ имот №020209 (нула,
възстановената собственост две, нула, две, нула, девет) в
за землището на с.
местността „Каменака” по картата
Татарево.
на възстановената собственост за
землището на с. Татарево.
Поземлен имот с площ от 1,034
дка. (един декар, тридесет и
Област Пловдивска,
четири квадратни метра) с начин
община Първомай,
на трайно ползване: НИВА,
землището на село
категория на земята при
Татарево с ЕКАТТЕ 72093,
неполивни условия: Шеста,
местност „Стария юрт”
съставляващ имот №021024 (нула,
имот №021024 по картата
две, едно, нула, две, четири) в
на възстановената
местността „Стария юрт” по
собственост за землището
картата на възстановената
на с. Татарево.
собственост за землището на с.
Татарево.
Поземлен имот с площ от 2,683
Област Пловдивска,
дка. (два декара, шестотин
община Първомай,
осемдесет и три квадратни метра)
землището на с. Дълбок
с начин на трайно ползване: Нива,
извор с ЕКАТТЕ 24493
категория на земята при
имот с №173003, местност неполивни условия: Девета,
"Мисилюма лочките" по
съставляващ имот №173003 (едно,
картата на възстановената седем, три, нула, нула, три) в
собственост за землището местността "Мисилюма лочките"
на с. Дълбок извор. с.
по картата на възстановената
Дълбок извор
собственост за землището на с.
Дълбок извор.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 0,092
община Първомай,
дка. (нула декара, деветдесет и два
землището на с. Дълбок
квадратни метра) с начин на
извор с ЕКАТТЕ 24493
трайно ползване: Нива, категория
имот с №164004, местност на земята при неполивни условия:
"Мисилюма лочките" по
Четвърта, съставляващ имот
картата на възстановената №164004 (едно, шест, четири,
собственост за землището нула, нула, четири) в местността

259,80 лева

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

69,10 лева

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

87,90 лева

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

64,80 лева

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

13,60 лева

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай Продаден на търг на Благой
с Булстат
Димитров Манахилов от гр.
000471536Ю на
Пловдив, ул. П.Р. Славейков
основание чл.12, ал.5 №14.
от Закона за
общинската

Договор за покупкопродажба вписан под
№112 на 04.02.2015
год. том 1, вх. №158,
дв. вх. №154 в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан

Заповед за
отписване:
РД-15-201/201504-22

на с. Дълбок извор.
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"Мисилюма лочките" по картата
на възстановената собственост за
землището на с. Дълбок извор.

Поземлен имот с площ от 1,827
Област Пловдивска,
дка. (един декар, осемстотин
община Първомай,
двадесет и седем квадратни метра)
землището на с. Бяла река с с начин на трайно ползване:
ЕКАТТЕ 07675 имот с
НИВА, категория на земята при
№063044, местност
неполивни условия: Четвърта,
"Реални граници - 18ж ал" съставляващ имот №063044 (нула,
по картата на
шест, три, нула, четири, четири) в
възстановената собственост местността "Реални граници - 18ж
за землището на с. Бяла
ал" по картата на възстановената
река.
собственост за землището на с.
Бяла река.
Поземлен имот с площ от 3,223
Област Пловдивска,
дка. (три декара, двеста двадесет и
община Първомай,
три квадратни метра) с начин на
землището на с. Буково с трайно ползване: НИВА, категория
ЕКАТТЕ 56335 имот с
на земята при неполивни условия:
№022042, местност
Осма, съставляващ имот №022042
"Рошави келеми" по
(нула, две, две, нула, четири, две) в
картата на възстановената местността "Рошави келеми" по
собственост за землището картата на възстановената
на с. Буково.
собственост за землището на с.
Буково.
Поземлен имот с площ от 1,253
дка. (един декар, двеста петдесет и
Област Пловдивска,
три квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: НИВА, категория
землището на с. Буково с
на земята при неполивни условия:
ЕКАТТЕ 56335 имот с
Осма, съставляващ имот №022040
№022040, местност
(нула, две, две, нула, четири, нула)
"Рошави келеми" по
в местността "Рошави келеми" по
картата на възстановената
картата на възстановената
собственост за землището
собственост за землището на с.
на с. Буково.
Буково. Имота е образуван от имот
с №022029.
Поземлен имот с площ от 1,531
дка. (един декар, петстотин
Област Пловдивска,
тридесет и един квадратни метра)
община Първомай,
с начин на трайно ползване:
землището на с. Буково с НИВА, категория на земята при
ЕКАТТЕ 56335 имот с
неполивни условия: Осма,
№022044, местност
съставляващ имот №022044 (нула,
"Рошави келеми" по
две, две, нула, четири, четири) в
картата на възстановената местността "Рошави келеми" по
собственост за землището картата на възстановената
на с. Буково.
собственост за землището на с.
Буково. Имотът е образуван от
имот №022002.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 18,600
община Първомай,
дка. (осемнадесет декара и
землището на с. Буково с шестстотин квадратни метра) с
ЕКАТТЕ 56335 имот с
начин на трайно ползване:
№040052, местност
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
"Планчовица" по картата на на земята при неполивни условия:

собственост

271,20 лева

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

118,40 лева

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

46, 00 лева

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

50,90 лева

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

520,80 лева

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
000471536Ю на
основание чл.12, ал.5

със Заповед №РД - 15201 от 22.04.2015 год.
на кмета на община
Първомай.
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възстановената собственост Осма, съставляващ имот №040052
за землището на с. Буково. (нула, четири, нула, нула, пет, две)
в местността "Планчовица" по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Буково.
Таванско помещение със ЗП - 262
Област Пловдивска,
кв.м. (двеста шестдесет и два
община Първомай, село
квадратни метра) на триетажна
Градина, кв. 41, УПИ Хмасивна сграда със ЗП - 262 кв.м.
СОНС, ПИ пл. №531 по
(двеста шестдесет и два квадратни
плана на с. Градина,
метра), построена 1968 год. в УПИ
одобрен със заповед
Х-СОНС (десет римско тире
№772/1974 година, ул.
СОНС) от кв.41 (четиридесет и
"Иван Вазов" №15
едно) по плана на с.Градина.
Поземлен имот с площ от 2,000
Област Пловдивска,
дка. (два декара) , с начин на
община Първомай,
трайно ползване: НИВА, категория
землището на гр. Първомай
на земята при неполивни условия:
с ЕКАТТЕ 59080, местност
Пета, съставляващ имот номер
„Долен комсал подсело”
180017 (едно, осем, нула, нула,
имот №180017 по картата
едно, седем) в местността „Долен
на възстановената
комсал подсело” по картата на
собственост за землището
възстановената собственост за
на гр. Първомай.
землището на гр. Първомай,
Поземлен имот с площ от 1,000
Област Пловдивска,
дка. (един декара) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: НИВА, категория
землището на гр. Първомай
на земята при неполивни условия:
с ЕКАТТЕ 59080, местност
Пета, съставляващ имот номер
„Долен комсал подсело”
180028 (едно, осем, нула, нула,
имот №180028 по картата
две, осем) в местността „Долен
на възстановената
комсал подсело” по картата на
собственост за землището
възстановената собственост за
на гр. Първомай.
землището на гр. Първомай,
Поземлен имот с площ от 0,700
Област Пловдивска,
дка. (нула декара, седемстотин
община Първомай,
квадратни метра ) с начин на
землището на гр. Първомай трайно ползване: НИВА, категория
с ЕКАТТЕ 59080, местност на земята при неполивни условия:
„Долен комсал подсело”
Пета, съставляващ имот номер
имот №180029 по картата 180029 (едно, осем, нула, нула,
на възстановената
две, осем) в местността „Долен
собственост за землището комсал подсело” по картата на
на гр. Първомай.
възстановената собственост за
землището на гр. Първомай,
Поземлен имот с площ от 9,275
дка. (девет декара, двеста
Област Пловдивска,
седемдесет и пет квадратни метра )
община Първомай,
с начин на трайно ползване:
землището на гр. Първомай
НИВА, категория на земята при
с ЕКАТТЕ 59080, местност
неполивни условия: Четвърта,
"Църквище манахил. н.”
съставляващ имот номер 130025
имот №130025 по картата
(едно, три, нула, нула, две, пет) в
на възстановената
местността „ Църквище манахил.
собственост за землището
н.” по картата на възстановената
на гр. Първомай.
собственост за землището на гр.
Първомай.

от Закона за
общинската
собственост

8 633,00 лева

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

264,50 лева

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

122,50 лева

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

85,60 лева

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

1 316, 40 лева

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост.
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Поземлен имот с площ от 0,419
дка. (нула декара, четиристотин и
Област Пловдивска,
деветнадесет квадратни метра ) с
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА,
землището на гр. Първомай
категория на земята при
с ЕКАТТЕ 59080, местност
неполивни условия: Пета,
Дол. комсал подсело” имот
съставляващ имот номер 181029
№181029 по картата на
(едно,осем,едно, нула, две, девет) в
възстановената собственост
местността „ Дол. комсал подсело”
за землището на гр.
по картата на възстановената
Първомай.
собственост за землището на гр.
Първомай.
Поземлен имот с площ от 0,301
Област Пловдивска,
дка. (нула декара, триста и един
община Първомай,
квадратни метра ) с начин на
землището на гр. Първомай трайно ползване: НИВА, категория
с ЕКАТТЕ 59080, местност на земята при неполивни условия:
"Дол. комсал подсело”
Пета, съставляващ имот номер
имот №180062 по картата 180062 (едно, осем, нула, нула,
на възстановената
шест, две) в местността „ Дол.
собственост за землището комсал подсело” по картата на
на гр. Първомай.
възстановената собственост за
землището на гр. Първомай.
Поземлен имот с площ от 5,491
дка. (пет декара, четиристотин
деветдесет и един квадратни
Област Пловдивска,
метра) с начин на трайно ползване:
община Първомай,
НИВА, категория на земята при
землището на с. Буково с
неполивни условия: Осма,
ЕКАТТЕ 56335 имот с
съставляващ имот №017118 (нула,
№017118, местност
едно, седем, едно, едно, осем) в
"Маринката" по картата на
местността "Маринката" по
възстановената собственост
картата на възстановената
за землището на с. Буково.
собственост за землището на с.
Буково. Имотът е образуван от
имот №017117.
Поземлен имот с площ от
9,161дка. (девет декара, сто
шестдесет и един квадратни метра)
област Пловдивска,
с начин на трайно ползване:
община Първомай,
НИВА, категория на земята при
землището на с. Буково с
неполивни условия: Осма,
ЕКАТТЕ 56335 имот с
съставляващ имот №024031 (нула,
№024031, местност
две, четири, нула, три, едно) в
"Сърбярско” по картата на
местността "Сърбярско” по
възстановената собственост
картата на възстановената
за землището на с. Буково.
собственост за землището на с.
Буково. Имотът е образуван от
имот №024027.
област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 2,077
община Първомай,
дка. (два декара, седемдесет и
землището на с. Буково с седем квадратни метра) с начин на
ЕКАТТЕ 56335 имот с
трайно ползване: НИВА, категория
№038108, местност
на земята при неполивни условия:
"Копана чука” по картата Осма, съставляващ имот №038108
на възстановената
(нула, три, осем, едно, нула, осем)
собственост за землището в местността "Копана чука” по
на с. Буково.
картата на възстановената

51,50 лева

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

36,90 лева

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

182,60 лева

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

304,60 лева

Имотът се
Част от имота с площ от 2,000
управлява от кмета
дка. предоставени на Общинска
на община Първомай
служба "Земеделие" гр. Първомай
с ЕИК 000471536 на
за постановяване на Решение за
основание чл.12, ал.5
възстановяване право на
от Закона за
собственост на наследниците на
общинската
Найдьо Йорданов Найдев
собственост.

76,30 лева

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

РЕШЕНИЕ №303 на
Общински съвет гр.
Първомай, взето на
30.08.2013 год. по
протокол №26 и
отписани 2 000 дка.
със Заповед № РД-1563/08.02.2016 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-63/201602-08
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собственост за землището на с.
Буково. Имотът е образуван от
имот №038020.
Поземлен имот с площ от 1,207
област Пловдивска,
дка. (един декар, двеста и седем
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на с. Буково с трайно ползване: НИВА, категория
ЕКАТТЕ 56335 имот с
на земята при неполивни условия:
№033005, местност
Осма, съставляващ имот №033005
"Дългата поляна” по
(нула, три, три, нула, нула, пет) в
картата на възстановената местността "Дългата поляна” по
собственост за землището картата на възстановената
на с. Буково.
собственост за землището на с.
Буково.
Поземлен имот с площ от
1,101дка. (един декар, сто и един
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: НИВА, категория
землището на с. Буково с
на земята при неполивни условия:
ЕКАТТЕ 56335 имот с
Осма, съставляващ имот №024018
№024018, местност
(нула, две, четири, нула, едно,
"Сърбярско” по картата на
осем) в местността "Сърбярско” по
възстановената собственост
картата на възстановената
за землището на с. Буково.
собственост за землището на с.
Буково.
Поземлен имот с площ от 1,202
дка. (един декар, двеста и два
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: НИВА.
землището на с.Брягово с
Категория на земята при
ЕКАТТЕ 06745, местност
неполивни условия: Пета,
"Потока” имот с
съставляващ имот №038212 (нула,
№038212по картата на
три, осем, две, едно, две) в
възстановената собственост
местността "Потока” по картата на
за землището на с. Брягово
възстановената собственост за
землището на с. Брягово.
Поземлен имот с площ от 1,850
дка (един декар, осемстотин и
Област Пловдивска,
петдесет квадратни метра) с начин
община Първомай,
на трайно ползване: ЛОЗЕ,
землището на с. Татарево категория на земята при
ЕКАТТЕ 72093, местност неполивни условия: Четвърта,
„Дурука котк. могили”,
съставляващ имот №003052 (нула,
имот №003052 по картата нула, три, нула, пет, две) в
на възстановената
местността „Дурука котк. могили”
собственост за землището по картата на възстановената
на с. Татарево.
собственост за землището на с.
Татарево. Имотът е образуван от
имот с №003050.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 8141
община Първомай,
кв.м. (осем хиляди сто четиридесет
землището на гр. Първомай и един квадратни метра) с начин
с ЕКАТТЕ 59080, местност на трайно ползване: Друга
“Пантелей Липака" масив изоставена нива съставляващ имот
№33, имот с №229 по
№229 (двеста двадесет и девет) от
кадастралната картата на масив №33 (тридесет и три) по
местността “Пантелей,
кадастралната карта на местността
Липака” одобрена със
“Пантелей, Липака” в землището

44,40 лева

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

36,60 лева

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

135,50 лева

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

346,30 лева

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

206,00 лева

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост.
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Заповед №108/18.03.2004 на кв. Дебър, гр. Първомай.
год. на Областен управител
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 458
община Първомай,
кв.м. (четиристотин петдесет и
землището на гр. Първомай
осем квадратни метра) с начин на
с ЕКАТТЕ 59080, местност
трайно ползване: Друга изоставена
“Пантелей Липака" масив
нива, съставляващ имот №230
№33, имот с №230 по
(двеста и тридесет) от масив №33
кадастралната картата на
(тридесет и три) по кадастралната
местността “Пантелей,
карта на местността “Пантелей,
Липака” одобрена със
Липака” в землището на кв. Дебър,
Заповед №108/18.03.2004
гр. Първомай.
год. на Областен управител
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 636
община Първомай,
кв.м. (шестотин тридесет и шест
землището на гр. Първомай
квадратни метра) с начин на
с ЕКАТТЕ 59080, местност
трайно ползване: Друга изоставена
“Пантелей Липака" масив
нива, съставляващ имот №231
№33, имот с №231 по
(двеста тридесет и едно) от масив
кадастралната картата на
№33 (тридесет и три) по
местността “Пантелей,
кадастралната карта на местността
Липака” одобрена със
“Пантелей, Липака” в землището
Заповед №108/18.03.2004
на кв. Дебър, гр. Първомай.
год. на Областен управител
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 5 552
община Първомай,
кв.м. (пет хиляди петстотин
землището на гр. Първомай
петдесет и два квадратни метра) с
с ЕКАТТЕ 59080, местност
начин на трайно ползване: Друга
“Пантелей Липака" масив
изоставена нива, съставляващ имот
№32, имот с №42 по
№42 (четиридесет и две) от масив
кадастралната картата на
№32 (тридесет и две) по
местността “Пантелей,
кадастралната карта на местността
Липака” одобрена със
“Пантелей, Липака” в землището
Заповед №108/18.03.2004
на кв. Дебър, гр. Първомай.
год. на Областен управител
Област Пловдивска,
община Първомай,
Поземлен имот с площ от 1069
землището на гр. Първомай кв.м. (хиляда шестдесет и девет
с ЕКАТТЕ 59080, местност квадратни метра) с начин на
“Пантелей Липака" масив трайно ползване: Друга изоставена
№32, имот с №43 по
нива съставляващ имот №43
кадастралната картата на (четиридесет и три) от масив №32
местността “Пантелей,
(тридесет и две) по кадастралната
Липака” одобрена със
карта на местността “Пантелей,
Заповед №108/18.03.2004 Липака” в землището на кв. Дебър,
год. на Областен управител гр. Първомай.
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 267
община Първомай,
кв.м. (двеста шестдесет и седем
землището на гр. Първомай
квадратни метра) с начин на
с ЕКАТТЕ 59080, местност
трайно ползване: Друга изоставена
“Пантелей Липака" масив
нива съставляващ имот №44
№32, имот с №44 по
(четиридесет и четири) от масив
кадастралната картата на
№32 (тридесет и две) по
местността “Пантелей,
кадастралната карта на местността
Липака” одобрена със
“Пантелей, Липака” в землището
Заповед №108/18.03.2004
на кв. Дебър, гр. Първомай.
год. на Областен управител

11,60 лева

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

16,10 лева

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

140,50 лева

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

27,00 лева

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

5,50 лева

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

на обл. Пловдив
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Поземлен имот с площ от 1,525
дка. (един декар, петстотин
Област Пловдивска,
двадесет и пет квадратни метра) с
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА,
землището на гр. Първомай
категория на земята при
с ЕКАТТЕ 59080, местност
неполивни условия: Трета,
"Паукар друма р. бун” имот
съставляващ имот номер 859012
№859012 по картата на
(осем, пет, девет, нула, едно, две) в
възстановената собственост
местността "Паукар друма р. бун”
за землището на гр.
по картата на възстановената
Първомай.
собственост за землището на гр.
Първомай.
Поземлен имот с площ от 1,964
дка. (един декар, деветстотин
Област Пловдивска,
шестдесет и четири квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на гр. Първомай
НИВА, категория на земята при
с ЕКАТТЕ 59080, местност
неполивни условия: Трета,
"Паукар друма р. бун” имот
съставляващ имот номер 853042
№853042 по картата на
(осем, пет, три, нула, четири, две)
възстановената собственост
в местността "Паукар друма р.
за землището на гр.
бун” по картата на възстановената
Първомай.
собственост за землището на гр.
Първомай.
Поземлен имот с площ от 6,783
дка. (шест декара, седемстотин
Област Пловдивска,
осемдесет и три квадратни метра)
община Първомай,
с начин на трайно ползване:
землището на гр. Първомай
НИВА, категория на земята при
с ЕКАТТЕ 59080, местност
неполивни условия: Пета,
„Долен комсал подсело”
съставляващ имот номер 223009
имот №223009 по картата
(две, две, три, нула, нула, девет) в
на възстановената
местността „Долен комсал
собственост за землището
подсело” по картата на
на гр. Първомай.
възстановената собственост за
землището на гр. Първомай,
Поземлен имот с площ от 7,708
дка. (седем декара, седемстотин и
осем квадратни метра) с начин на
Област Пловдивска,
трайно ползване: Изоставена нива,
община Първомай,
категория на земята при
землището на село Искра с неполивни условия: Девета,
ЕКАТТЕ 32826, местност съставляващ имот №000882 (нула,
„Попово” , имот с №000882 нула, нула, осем, осем, две) в
по картата на
местността „Попово” по картата на
възстановената собственост възстановената собственост за
за землището на село
землището на село Искра. Имота
Искра.
попада в: отдел/подотдел -111/а,
площ - 7,708 дка., Вид на горите
или вид на подотдела широколистна гора.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 6,830
община Първомай,
дка. (шест декара, осемстотин и
землището на с.Брягово с тридесет квадратни метра) с начин
ЕКАТТЕ 06745, местност на трайно ползване: НИВА.
"Демиралан” имот с
Категория на земята при
№056032 по картата на
неполивни условия: Трета

269,20 лева

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

317,60 лева

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

877,30 лева

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

141,80 лева

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

803,20 лева

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

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
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възстановената собственост съставляващ имот №056032 (нула,
за землището на с. Брягово пет, шест, нула, три, две) в
местността "Демиралан” по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Брягово.
Поземлен имот с площ от 9,338
дка. (девет декара, триста тридесет
Област Пловдивска,
и осем квадратни метра) с начин
община Първомай,
на трайно ползване: НИВА,
землището на село Искра с
категория на земята при
ЕКАТТЕ 32826, местност
неполивни условия: Шеста,
„Сусам тарла” , имот с
794,10 лева
съставляващ имот №000902 (нула,
№000902 по картата на
нула, нула, девет, нула, две) в
възстановената собственост
местността „Сусам тарла” по
за землището на село
картата на възстановената
Искра.
собственост за землището на село
Искра.
Поземлен имот с площ от 5,000
Област Пловдивска,
дка. (пет декара) с начин на трайно
община Първомай,
ползване: Изоставена нива,
землището на село Искра с категория на земята при
ЕКАТТЕ 32826, местност неполивни условия: Девета,
„Попово”, имот с №119093 съставляващ имот с номер 119093 92,00 лева
по картата на
(едно, едно, девет, нула, девет,
възстановената собственост три) в местността „Попово” по
за землището на село
картата на възстановената
Искра.
собственост за землището на село
Искра.
Поземлен имот с площ от 8,927
дка. (осем декара, деветстотин
Област Пловдивска,
двадесет и седем квадратни метра)
община Първомай,
с начин на трайно ползване:
землището на село Искра с
Изоставена нива, категория на
ЕКАТТЕ 32826, местност
земята при неполивни условия:
„Язлата”, имот с №119131
164,30 лева
Девета, съставляващ имот с номер
по картата на
119131 (едно, едно, девет, едно,
възстановената собственост
три, едно) в местността „Язлата”
за землището на село
по картата на възстановената
Искра.
собственост за землището на село
Искра.
Поземлен имот с площ от 37,730
дка (тридесет и седем декара,
Област Пловдивска,
седемстотин и тридесет квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на село Искра с
Изоставена нива, категория на
ЕКАТТЕ 32826, местност
земята при неполивни условия:
„Чолфата”, имот с
4 757,70 лева
Десета (1,885) и Трета (35,846)
№130192 по картата на
съставляващ имот с номер 130192
възстановената собственост
(едно, три, нула, едно, девет, две) в
за землището на село
местността „Чолфата” по картата
Искра.
на възстановената собственост за
землището на с. Искра.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 1,386
община Първомай,
дка. (един декар, триста осемдесет
50, 90 лева
землището на с. Буково с и шест квадратни метра) с начин
ЕКАТТЕ 56335 имот с
на трайно ползване: НИВА,

общинската
собственост.

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

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ОМЕГА АГРО
000471536Ю на
ИНВЕСТ" гр. Пловдив
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан под №198, том
7, вх.№2143 дв.вх.
№2107 на 09.09.2014
год. при СВ гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15590/21.10.2014 год. на
Кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-590/201410-21

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

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на Светослав
000471536Ю на
Димитров Несторов от с. Искра.
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост
Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на

Договор за покупкопродажба вписан в
Службата по
вписванията гр.
Първомай под №8, том Заповед за
11, вх. №2985, дв.вх. отписване:
№2940 на 09.12.2014 РД-15-742/2014год. и отписан със
12-23
Заповед №РД-15-742
от 23.12.2014 год. на
кмета на община
Първомай.
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№044078, местност "Юрта” категория на земята при
по картата на
неполивни условия: Осма,
възстановената собственост съставляващ имот с номер 044078
за землището на с. Буково. (нула, четири, четири, нула, седем,
осем) в местността "Юрта” по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Буково. Имотът е образуван от
имот №044052.
Поземлен имот с площ от 1,249
дка. (един декар, двеста
четиридесет и девет квадратни
Област Пловдивска,
метра) с начин на трайно ползване:
община Първомай,
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
землището на с. Буково с
на земята при неполивни условия:
ЕКАТТЕ 56335 имот с
Десета, съставляващ имот с номер
№051075, местност
051075 (нула, пет, едно, нула,
"Бозалъково” по картата на
седем, пет) в местността
възстановената собственост
"Бозалъково” по картата на
за землището на с. Буково.
възстановената собственост за
землището на с. Буково. Имотът е
образуван от имот №051069.
Поземлен имот с площ от 30,463
дка. (тридесет декара,
четиристотин шестдесет и три
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
землището на с. Буково с НИВА, категория на земята при
ЕКАТТЕ 56335 имот с
неполивни условия: Десета,
№054084, местност "Кара съставляващ имот с номер 054084
чаир” по картата на
(нула, пет, четири, нула, осем,
възстановената собственост четири) в местността "Кара чаир”
за землището на с. Буково. по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Буково. Имотът е образуван от
имот №054074.
Поземлен имот с площ от 5,052
дка. (пет декара, петдесет и два
квадратни метра) с начин на
Област Пловдивска,
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
община Първомай,
НИВА, категория на земята при
землището на с. Буково с
неполивни условия: Осма,
ЕКАТТЕ 56335 имот с
съставляващ имот с номер 051106
№051106, местност
(нула, пет, едно, едно, нула, шест)
"Бозалъково” по картата на
в местността "Бозалъково” по
възстановената собственост
картата на възстановената
за землището на с. Буково.
собственост за землището на с.
Буково. Имотът е образуван от
имот №051056.
Поземлен имот с площ от 9,102
Област Пловдивска,
дка. (девет декара, сто и два
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на с. Буково с
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
ЕКАТТЕ 56335 имот с
НИВА, категория на земята при
№051047, местност
неполивни условия: Десета,
"Бозалъково” по картата на
съставляващ имот с номер 051047
възстановената собственост
(нула, пет, едно, нула, четири,
за землището на с. Буково.
седем) в местността "Бозалъково”

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

10,70 лева

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

260,50 лв.

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

185,70 лева

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

77,80 лева

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост.
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по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Буково.
Поземлен имот с площ от 30,053
дка. (тридесет декара, петдесет и
Област Пловдивска,
три квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
землището на с. Буково с
НИВА, категория на земята при
ЕКАТТЕ 56335 имот с
неполивни условия: Девета,
№058063, местност
съставляващ имот №058063 (нула,
"Мандр. Път/ ортаклъка”
пет, осем, нула, шест, три) в
по картата на
местността "Мандр. път/
възстановената собственост
ортаклъка” по картата на
за землището на с. Буково.
възстановената собственост за
землището на с. Буково.
Поземлен имот с площ от 3,415
дка. (три декара, четиристотин и
област Пловдивска,
петнадесет квадратни метра) с
община Първомай,
начин на трайно ползване:
землището на с. Буково с ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
ЕКАТТЕ 56335 имот с
на земята при неполивни условия:
№061022, местност
Десета, съставляващ имот
"Андреев кайряк” по
№061022 (нула, шест, едно, нула,
картата на възстановената две, две) в местността "Андреев
собственост за землището кайряк” по картата на
на с. Буково.
възстановената собственост за
землището на с. Буково. Имотът е
образуван от имот №061017.
Поземлен имот с площ от 0,778
дка. (нула декара, седемстотин
Област Пловдивска,
седемдесет и осем квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на с. Дълбок
Нива, категория на земята при
извор с ЕКАТТЕ 24493
неполивни условия: Четвърта,
имот с №139051, местност
съставляващ имот №139051 (едно,
"Тюрбето табелите" по
три, девет, нула, пет, едно) в
картата на възстановената
местността "Тюрбето табелите" по
собственост за землището
картата на възстановената
на с. Дълбок извор.
собственост за землището на с.
Дълбок извор.
Поземлен имот с площ от 0,776
дка. (нула декара, седемстотин
Област Пловдивска,
седемдесет и шест квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на с. Дълбок
Нива, категория на земята при
извор с ЕКАТТЕ 24493
неполивни условия: Пета,
имот с №130159, местност
съставляващ имот №130159 (едно,
"Равнака балталъка" по
три, нула, едно, пет, девет) в
картата на възстановената
местността "Равнака балталъка" по
собственост за землището
картата на възстановената
на с. Дълбок извор.
собственост за землището на с.
Дълбок извор.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 0,988
община Първомай,
дка. (нула декара, деветстотин
землището на с. Дълбок
осемдесет и осем квадратни метра)
извор с ЕКАТТЕ 24493
с начин на трайно ползване: Нива,
имот с №127001, местност категория на земята при
"Дорукър" по картата на
неполивни условия: Девета (0,901)

553,00 лева

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

29,20 лева

Имотът се
управлява от кмета Предоставен на Общинска
на община Първомай служба "Земеделие" гр. Първомай
с ЕИК 000471536 на за постановяване на Решение за
основание чл.12, ал.5 възстановяване право на
от Закона за
собственост на наследниците на
общинската
Симеон Илиев Ангелов
собственост.

108,40 лева

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

76,00 лева

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

31,60 лева

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
000471536Ю на
основание чл.12, ал.5

РЕШЕНИЕ №224 на
Общински съвет гр.
Първомай, взето на
Заповед за
28.03.2012 год. по
отписване:
протокол №20 и
РД-15-65/2016отписан със Заповед №
02-08
РД-15-65/08.02.2016
год. на кмета на
община Първомай.

възстановената собственост и Пета (0,087), съставляващ имот
за землището на с. Дълбок №127001 (едно, две, седем, нула,
извор.
нула, едно) в местността
"Дорукър" по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Дълбок извор.

465

466

467

468

725/08-052013

726/08-052013

727/08-052013

728/08-052013

729/09-05469
2013

725

726

727

728

729

Поземлен имот с площ от 0,800
дка. (нула декара, осемстотин
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: Нива, категория
на земята при неполивни условия:
Пета, съставляващ имот №130011
(едно, три, нула, нула, нула, едно)
в местността "Равнака балталъка"
по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Дълбок извор.
Поземлен имот с площ от 1,483
дка. (един декар, четиристотин
Област Пловдивска,
осемдесет и три квадратни метра)
община Първомай,
с начин на трайно ползване: Нива,
землището на с. Дълбок
категория на земята при
извор с ЕКАТТЕ 24493
неполивни условия: Девета,
имот с №102068, местност
съставляващ имот №102068 (едно,
"Кърълийките" по картата
нула, две, нула, шест, осем) в
на възстановената
местността "Кърълийките" по
собственост за землището
картата на възстановената
на с. Дълбок извор.
собственост за землището на с.
Дълбок извор.
Поземлен имот с площ от 1,468
дка. (един декар, четиристотин
Област Пловдивска,
шестдесет и осем квадратни метра)
община Първомай,
с начин на трайно ползване: Нива,
землището на с. Дълбок
категория на земята при
извор с ЕКАТТЕ 24493
неполивни условия: Шеста,
имот с №029039, местност
съставляващ имот №029039 (нула,
"Малкия герен" по картата
две, девет, нула, три, девет) в
на възстановената
местността "Малкия герен" по
собственост за землището
картата на възстановената
на с. Дълбок извор.
собственост за землището на с.
Дълбок извор.
Поземлен имот с площ от 1,963
Област Пловдивска,
дка. (един декар, деветстотин
община Първомай,
шестдесет и три квадратни метра)
землището на с. Дълбок
с начин на трайно ползване: Нива,
извор с ЕКАТТЕ 24493
категория на земята при
имот с №101054,
неполивни условия: Пета,
местността "Кърълийките" съставляващ имот №101054 (едно,
по картата на
нула, едно, нула, пет, четири)
възстановената собственост вместността "Кърълийките" по
за землището на с. Дълбок картата на възстановената
извор.
собственост за землището на с.
Дълбок извор.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 4,005
община Първомай,
дка. (четири декара и пет
землището на с. Дълбок
квадратни метра) с начин на
извор с ЕКАТТЕ 24493
трайно ползване: Нива, категория
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на с. Дълбок
извор с ЕКАТТЕ 24493
имот с №130011, местност
"Равнака балталъка" по
картата на възстановената
собственост за землището
на с. Дълбок извор.

от Закона за
общинската
собственост Договор
за наем №13-243 от
24.07.2019 г. за 1
год. с "ХЕРА АГРО"
ЕООД

94,10 лева

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

47,10 лева

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

142,70 лева

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

266,00 лева

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

471,00 лева

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат

имот с №222020, местност на земята при неполивни условия:
"Конушко" по картата на Трета, съставляващ имот №222020
възстановената собственост (две, две, две, нула, две, нула) в
за землището на с. Дълбок местността "Конушко" по картата
извор.
на възстановената собственост за
землището на с. Дълбок извор.

470

471

472

473

730/09-052013

731/09-052013

732/10-052013

733/10-052013

Поземлен имот с площ от 3,000
дка. (три декара) с начин на трайно
ползване: Нива, категория на
земята при неполивни условия:
Пета, съставляващ имот №115042
353,00 лева
(едно, едно, пет, нула, четири, две)
в местността "Шумата старите
лозя" по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Дълбок извор.

730

Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на с. Дълбок
извор с ЕКАТТЕ 24493
имот с №115042, местност
"Шумата старите лозя" по
картата на възстановената
собственост за землището
на с. Дълбок извор.

731

Поземлен имот с площ от 4,016
Област Пловдивска,
дка. (четири декара и шестнадесет
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на с. Дълбок
трайно ползване: Нива, категория
извор с ЕКАТТЕ 24493
на земята при неполивни условия:
имот с №242014, местност Четвърта, съставляващ имот
559,20 лева
"Стаматица" по картата на №242014 (две, четири, две, нула,
възстановената собственост едно, четири) в местността
за землището на с. Дълбок "Стаматица" по картата на
извор.
възстановената собственост за
землището на с. Дълбок извор.

732

Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на с. Дълбок
извор с ЕКАТТЕ 24493
имот с №102064, местност
"Къръклийките" по картата
на възстановената
собственост за землището
на с. Дълбок извор.

733

Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на с. Дълбок
извор с ЕКАТТЕ 24493
имот с №139025, местност
"Тюрбето Табелите" по
картата на възстановената
собственост за землището
на с. Дълбок извор.

Поземлен имот с площ от 2,400
дка. (два декара и четиристотин
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: Нива, категория
на земята при неполивни условия:
Девета (1,652) и Пета (0,748),
153,60 лева
съставляващ имот №102064 (едно,
нула, две, нула, шест, четири) в
местността "Къръклийките" по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Дълбок извор.
Поземлен имот с площ от 4,350
дка. (четири декара, триста и
петдесет квадратни метра) с начин
на трайно ползване: Нива,
категория на земята при
неполивни условия: Четвърта,
606,50 лева
съставляващ имот №139025 (едно,
три, девет, нула, две, пет) в
местността "Тюрбето Табелите" по
картата на възстановената
собственост за землището на с.

000471536Ю на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост Договор
за наем №13-243 от
24.07.2019 г. за 1
год. с "ХЕРА АГРО"
ЕООД
Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
000471536Ю на
основание чл.12, ал.5 Продаден на Златка
от Закона за
Александрова Иванова от. с.
общинската
Дълбок извор.
собственост Договор
за наем №13-243 от
24.07.2019 г. за 1
год. с "ХЕРА АГРО"
ЕООД
Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
000471536Ю на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост Договор
за наем №13-243 от
24.07.2019 г. за 1
год. с "ХЕРА АГРО"
ЕООД

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

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

Договор за покупко продажба вписан под
№9, том 2, вх. №331,
дв.вх. №328 на
26.02.2021 г. в СВ гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15148 от 08.03.2021 год.
на кмета на община
Първомай.
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475

476

477

478

734/10-052013

735/14-052013

736/14-052013

737/14-052013

738/14-052013

734

735

736

737

738

Дълбок извор.
Поземлен имот с площ от 3,998
Област Пловдивска,
дка. (три декара, деветстотин
община Първомай,
деветдесет и осем квадратни
землището на с. Дълбок
метра) с начин на трайно ползване:
извор с ЕКАТТЕ 24493
Нива, категория на земята при
имот с №010018, местност неполивни условия: Четвърта,
"Капаклия" по картата на съставляващ имот №010018 (нула,
възстановената собственост едно, нула, нула, едно, осем) в
за землището на с. Дълбок местността "Капаклия" по картата
извор
на възстановената собственост за
землището на с. Дълбок извор.
Поземлен имот с площ от 33,024
дка. (тридесет и три декара,
двадесет и четири квадратни
Област Пловдивска,
метра) с начин на трайно ползване:
община Първомай,
Изоставена нива, категория на
землището на село Искра с
земята при неполивни условия:
ЕКАТТЕ 32826, местност
Десета (0,431), Девета (20,380) и
„Къра”, имот с №000869 по
Осма (12,213), съставляващ имот
картата на възстановената
№000869 (нула, нула, нула, осем,
собственост за землището
шест, девет) в местността „Къра”
на село Искра.
по картата на възстановената
собственост за землището на село
Искра.
Поземлен имот с площ от 49,173
дка. (четиридесет и девет декара,
Област Пловдивска,
сто седемдесет и три квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на с.Брягово с Друга изоставена нива. Категория
ЕКАТТЕ 06745, местност на земята при неполивни условия:
"Кара бунар”, имот с
Девета, съставляващ имот
№128010 по картата на
№128010 (сто, две, осем, нула,
възстановената собственост едно, нула) в местността "Кара
за землището на гр.
бунар” по картата на
Първомай.
възстановената собственост за
землището на с. Брягово. Имотът е
образуван от имот №128008.
Поземлен имот с площ от 35,912
Област Пловдивска,
дка. (тридесет и пет декара,
община Първомай,
деветстотин и дванадесет
землището на с.
квадратни метра) с начин на
Драгойново с ЕКАТТЕ
трайно ползване:НИВА, категория
23385, местност
на земята при неполивни условия:
Баанъклъка", имот с
Девета, съставляващ имот с номер
№090001 по картата на
090001 (нула, девет, нула, нула,
възстановената собственост нула едно) в местността
за землището на с.
"Баанъклъка" по картата на
Драгойново.
възстановената собственост за
землището на с. Драгойново.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 210,783
община Първомай,
дка. (двеста и десет декара,
землището на с.
седемстотин осемдесет и три
Драгойново с ЕКАТТЕ
квадратни метра) с начин на
23385, местност
трайно ползване: НИВА, категория
"Апталово", имот с
на земята при неполивни условия:
№084001 по картата на
Девета, съставляващ имот с номер
възстановената собственост 084001 (нула, осем, четири, нула,

557,00 лева

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
Продаден на Златка
с ЕИК 000471536 на
Александрова Иванова от. с.
основание чл.12, ал.5
Дълбок извор.
от Закона за
общинската
собственост.

1237,60 лева

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

791,70 лева

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

949,90 лева

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

4 363,20 лева

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

Договор за покупко продажба вписан под
№10, том 2, вх. №332,
дв.вх. №329 на
26.02.2021 г. в СВ гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15149 от 08.03.2021 год.
на кмета на община
Първомай.

за землището на с.
Драгойново
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нула, едно) в местността
"Апталово" по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Драгойново.
Поземлен имот с площ от 63,565
дка. (шестдесет и три декара,
Област Пловдивска,
петстотин шестдесет и пет
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на с.
трайно ползване:НИВА, категория
Драгойново с ЕКАТТЕ
на земята при неполивни условия:
23385, местност
Девета, съставляващ имот с номер
"Мърчовица", имот с
084115 (нула, осем, четири, едно,
№084115 по картата на
едно, пет) в местността
възстановената собственост "Мърчовица" по картата на
за землището на с.
възстановената собственост за
Драгойново.
землището на с. Драгойново.
Имотът е образуван от имот
№084003.
Поземлен имот с площ от 16,358
дка. (шестнадесет декара, триста
Област Пловдивска,
петдесет и осем квадратни метра) с
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА,
землището на с. Буково с категория на земята при
ЕКАТТЕ 56335 имот с
неполивни условия: Осма,
№015027, местност "Гочова съставляващ имот с номер 015027
чешма” по картата на
(нула, едно, пет, нула, две, седем) в
възстановената собственост местността "Гочова чешма” по
за землището на с. Буково. картата на възстановената
собственост за землището на с.
Буково.
Поземлен имот с площ от 31,511
дка. (тридесет и един декара,
Област Пловдивска,
петстотин и единадесет квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на с. Буково с ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
ЕКАТТЕ 56335 имот с
на земята при неполивни условия:
№015035, местност "Гочова Осма, съставляващ имот с номер
чешма” по картата на
015035 (нула, едно, пет, нула, три,
възстановената собственост пет) в местността "Гочова чешма”
за землището на с. Буково. по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Буково.
Поземлен имот с площ от 9,671
дка. (девет декара, шестстотин
Област Пловдивска,
седемдесет и един квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на с. Буково с ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
ЕКАТТЕ 56335 имот с
на земята при неполивни условия:
№015025, местност "Гочова Осма, съставляващ имот с номер
чешма” по картата на
015025 (нула, едно, пет, нула, две,
възстановената собственост пет) в местността "Гочова чешма”
за землището на с. Буково. по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Буково.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 1,128
община Първомай,
дка. (един декар, сто двадесет и
землището на с. Буково с осем квадратни метра) с начин на
ЕКАТТЕ 56335 имот с
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА

1 315,80 лева

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

458,10 лева

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

882,30 лева

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

270,70 лева

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

31,60 лева

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на
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№015041, местност "Гочова НИВА, категория на земята при
чешма” по картата на
неполивни условия: Осма,
възстановената собственост съставляващ имот с номер 015041
за землището на с. Буково. (нула, едно, пет, нула, четири,
едно) в местността "Гочова
чешма” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Буково.
Поземлен имот с площ от 25,575
дка. (двадесет и пет декара,
Област Пловдивска,
петстотин седемдесет и пет
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на село Искра с трайно ползване: Изоставена нива,
ЕКАТТЕ 32826, местност категория на земята при
„Сливово”, имот с
неполивни условия: Десета (0,523),
№126056 по картата на
Девета (25,052), съставляващ имот
възстановената собственост с номер 126056 (едно, две, шест,
за землището на село
нула, пет, шест) в местността
Искра.
„Сливово” по картата на
възстановената собственост за
землището на село Искра.
Поземлен имот с площ от 10,166
Област Пловдивска,
дка. (десет декара, сто шестдесет и
община Първомай,
шест квадратни метра) с начин на
землището на село Искра с трайно ползване: Изоставена нива,
ЕКАТТЕ 32826, местност категория на земята при
„Сливово”, имот с
неполивни условия: Девета,
№126057 по картата на
съставляващ имот с номер 126057
възстановената собственост (едно, две, шест, нула, пет, седем)
за землището на село
в местността „Сливово” по картата
Искра.
на възстановената собственост за
землището на село Искра.
Поземлен имот с площ от 1,157
Област Пловдивска,
дка. (един декар, сто петдесет и
община Първомай,
седем квадратни метра) с начин на
землището на с. Буково с трайно ползване: НИВА, категория
ЕКАТТЕ 56335 имот с
на земята при неполивни условия:
№016045, местност
Девета, съставляващ имот с номер
"Таушан тепе” по картата 016045 (нула, едно, шест, нула,
на възстановената
четири, пет) в местността "Таушан
собственост за землището тепе” по картата на възстановената
на с. Буково.
собственост за землището на с.
Буково.
Поземлен имот с площ от 15,142
дка. (петнадесет декара, сто
Област Пловдивска,
четиридесет и два квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на с. Буково с
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
ЕКАТТЕ 56335 имот с
на земята при неполивни условия:
№016044, местност
Девета, съставляващ имот с номер
"Таушан тепе” по картата
016044 (нула, едно, шест, нула,
на възстановената
четири, четири) в местността
собственост за землището
"Таушан тепе” по картата на
на с. Буково.
възстановената собственост за
землището на с. Буково.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 16,998
община Първомай,
дка. (шестнадесет декара,
землището на с. Буково с деветстотин деветдесет и осем

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

464,80 лева

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

187,10 лева

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

21,30 лева

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

278,60 лева

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

122,40 лева

Имотът се
Част от имота с площ от 2,000
управлява от кмета дка. предоставени на Общинска
на община Първомай служба "Земеделие" гр. Първомай

РЕШЕНИЕ №224 на
Общински съвет гр.
Първомай, взето на

Заповед за
отписване:
РД-15-65/2016-

ЕКАТТЕ 56335 имот с
№016040, местност
"Таушан тепе” по картата
на възстановената
собственост за землището
на с. Буково.
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квадратни метра) с начин на
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
НИВА, категория на земята при
неполивни условия: Десета,
съставляващ имот с номер 016040
(нула, едно, шест, нула, четири,
нула) в местността "Таушан тепе”
по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Буково.
Поземлен имот с площ от 10,042
дка. (десет декара, четиридесет и
Област Пловдивска,
два квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
землището на с. Буково с
НИВА, категория на земята при
ЕКАТТЕ 56335 имот с
неполивни условия: Десета (3,012)
№016010, местност
и Девета (7,031), съставляващ имот
"Таушан тепе” по картата
с номер 016010 (нула, едно, шест,
на възстановената
нула, едно, нула) в местността
собственост за землището
"Таушан тепе” по картата на
на с. Буково.
възстановената собственост за
землището на с. Буково
Поземлен имот с площ от 29,484
дка. (двадесет и девет декара,
Област Пловдивска,
четиристотин осемдесет и четири
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на с. Дълбок
трайно ползване: Широколистна
извор с ЕКАТТЕ 24493
гора, категория на земята при
имот с №000390, местност
неполивни условия: Шеста,
"Юртовете" по картата на
съставляващ имот №000390 (нула,
възстановената собственост
нула, нула, три, девет, нула) в
за землището на с. Дълбок
местността "Юртовете" по картата
извор.
на възстановената собственост за
землището на с. Дълбок извор.
Поземлен имот с площ от 5,317
дка. (пет декара, триста и
Област Пловдивска,
седемнадесет квадратни метра) с
община Първомай,
начин на трайно ползване:
землището на с. Дълбок
Широколистна гора, категория на
извор с ЕКАТТЕ 24493
земята при неполивни условия:
имот с №000397, местност
Шеста , съставляващ имот
"Юртовете" по картата на
№000397 (нула, нула, нула, три,
възстановената собственост
девет, седем) в местността
за землището на с. Дълбок
"Юртовете" по картата на
извор.
възстановената собственост за
землището на с. Дълбок извор.
Поземлен имот с площ от 2,926
дка. (два декара, деветстотин
Област Пловдивска,
двадесет и шест квадратни метра)
община Първомай,
с начин на трайно ползване:
землището на с. Дълбок
Широколистна гора, категория на
извор с ЕКАТТЕ 24493
земята при неполивни условия:
имот с №000399, местност
Шеста, съставляващ имот
"Юртовете" по картата на
№000399 (нула, нула, нула, три,
възстановената собственост
девет, девет) в местността
за землището на с. Дълбок
"Юртовете" по картата на
извор.
възстановената собственост за
землището на с. Дълбок извор.

с ЕИК 000471536 на за постановяване на Решение за
основание чл.12, ал.5 възстановяване право на
от Закона за
собственост на наследниците на
общинската
Симеон Илиев Ангелов
собственост.

218,60 лева

Част от имота с площ от 2,500
Имотът се
дка. предоставени на Общинска
управлява от кмета
служба "Земеделие" гр. Първомай
на община Първомай
за постановяване на Решение за
с ЕИК 000471536 на
възстановяване право на
основание чл.12, ал.5
собственост на наследниците
от Закона за
Атанас, Вакрил, Атанас и Янко
общинската
по Решение №27918/27.04.1994
собственост.
год. на ПК гр. Първомай

4 984,30 лева

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

898,80 лева

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

451,60 лева

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

28.03.2012 год. по
02-08
протокол №20 и
отписани 2,000 дка със
Заповед № РД-1565/08.02.2016 год. на
кмета на община
Първомай.

РЕШЕНИЕ №303 на
Общински съвет гр.
Първомай, взето на
30.08.2013 год. по
протокол №26 и
отписани 3,000 дка.
със Заповед № РД-1563/08.02.2016 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-63/201602-08
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Поземлен имот с площ от 2,770
дка. (два декара, седемстотин и
Област Пловдивска,
седемдесет квадратни метра) с
община Първомай,
начин на трайно ползване:
землището на с. Дълбок
Широколистна гора, категория на
извор с ЕКАТТЕ 24493
земята при неполивни условия:
имот с №000829, местност
Шеста, съставляващ имот
"Юртовете" по картата на
№000829 (нула, нула, нула, осем,
възстановената собственост
две, девет) в местността
за землището на с. Дълбок
"Юртовете" по картата на
извор.
възстановената собственост за
землището на с. Дълбок извор.
Поземлен имот с площ от 4,041
Област Пловдивска,
дка. (четири декара, четиридесет и
община Първомай,
един квадратни метра) с начин на
землището на с. Дълбок
трайно ползване: Широколистна
извор с ЕКАТТЕ 24493
гора , категория на земята при
имот с №000229, местност неполивни условия: Шеста,
"Юртовете" по картата на съставляващ имот №000229 (нула,
възстановената собственост нула, нула, две, две, девет) в
за землището на с. Дълбок местността "Юртовете" по картата
извор.
на възстановената собственост за
землището на с. Дълбок извор.
Поземлен имот с площ от 26,845
дка. (двадесет и шест декара,
Област Пловдивска,
осемстотин четиридесет и пет
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на с. Дълбок
трайно ползване: Широколистна
извор с ЕКАТТЕ 24493
гора, категория на земята при
имот с №000293, местност
неполивни условия: Шеста,
"Юртовете" по картата на
съставляващ имот №000293 (нула,
възстановената собственост
нула, нула, две, девет, три) в
за землището на с. Дълбок
местността "Юртовете" по картата
извор.
на възстановената собственост за
землището на с. Дълбок извор.
Поземлен имот с площ от 61,410
дка. (шестдесет и един декара,
Област Пловдивска,
четиристотин и десет квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на с. Дълбок
Широколистна гора, категория на
извор с ЕКАТТЕ 24493
земята при неполивни условия:
имот с №000296, местност
Шеста, съставляващ имот
"Юртовете" по картата на
№000296 (нула, нула, нула, две,
възстановената собственост
девет, шест) в местността
за землището на с. Дълбок
"Юртовете" по картата на
извор.
възстановената собственост за
землището на с. Дълбок извор.
Поземлен имот с площ от 74,854
Област Пловдивска,
дка. (семдесет и четири декара,
община Първомай,
осемстотин петдесет и четири
землището на с. Дълбок
квадратни метра) с начин на
извор с ЕКАТТЕ 24493
трайно ползване: Широколистна
имот с №000297, местност гора, категория на земята при
„Чекербекене” по картата неполивни условия: Шеста,
на възстановената
съставляващ имот №000297 (нула,
собственост за землището нула, нула, две, девет, седем) в
на с. Дълбок извор.
местността "Чекербекене" по
картата на възстановената

468,30 лева

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

683,10 лева

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

4 143,50 лв.

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

8 124,40 лева

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

11 551,40 лева

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост.
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758/27-052013

759/27-052013

760/03-062013

761/03-062013

762/03-062013
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собственост за землището на с.
Дълбок извор.
Поземлен имот с площ от 38,409
дка. (тридесет и осем
Област Пловдивска,
декара,четиристотин и девет
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на с.
трайно ползване: НИВА, категория
Драгойново с ЕКАТТЕ
на земята при неполивни условия:
23385, местност "Потока",
Девета, съставляващ имот с номер
имот с №094119 по картата
094119 (нула, девет, четири, едно,
на възстановената
едно, девет) в местността "Потока"
собственост за землището
по картата на възстановената
на с. Драгойново
собственост за землището на с.
Драгойново.
Поземлен имот с площ от 49,772
дка. (четиридесет и девет декара,
Област Пловдивска,
седемстотин седемдесет и два
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на с.
трайно ползване:, НИВА категория
Драгойново с ЕКАТТЕ
на земята при неполивни
23385, местност "Гаргите",
условия:Девета, съставляващ имот
имот с №094026 по картата
с номер 094026 (нула, девет,
на възстановената
четири, нула, две, шест) в
собственост за землището
местността "Гаргите" по картата на
на с. Драгойново.
възстановената собственост за
землището на с. Драгойново
Бивш телчарник, представляващ
едноетажна паянтова сграда със
ЗП - 84 кв.м. (осемдесет и четири
Област Пловдивска,
квадратни метра), построена 1976
община Първомай,
год. в поземлен имот частна
землището на с. Виница с
държавна собственост с номер
ЕКАТТЕ 11123, местност
061033 (нула, шест, едно, нула,
"Макият юрт", имот с
три, три) с начин на трайно
№061033 по картата на
ползване: Стопански двор, в
възстановената собственост
местността "Малкия юрт" по
за землището на с. Виница
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Виница
Поземлен имот с площ от 3,500
Област Пловдивска,
дка. (три декара и петстотин
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на с. Дълбок
трайно ползване: НИВА, категория
извор с ЕКАТТЕ 24493
на земята при неполивни условия:
имот с №089009, местност Пета, съставляващ имот номер
"Къръклийките" по картата 089009 (нула, осем, девет, нула,
на възстановената
нула, девет) в местността
собственост за землището "Къръклийките" по картата на
на с. Дълбок извор.
възстановената собственост за
землището на с. Дълбок извор.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 6,939
община Първомай,
дка. (шест декара, деветстотин
землището на с. Буково с тридесет и девет квадратни метра)
ЕКАТТЕ 56335 имот с
с начин на трайно ползване:
№016007, местност
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
"Таушан тепе” по картата на земята при неполивни условия:
на възстановената
Осма, съставляващ имот с номер
собственост за землището 016007 (нула, едно, шест, нула,

927,60 лева

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

1 202,00 лева

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

229,20 лева

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

360,00 лева

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

194,30 лева

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

на с. Буково.
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504

505

506

763/03-062013

764/07-062013

765/07-062013

766/07-062013

767/07-06507
2013

763

764

765

766

767

нула, седем) в местността "Таушан
тепе” по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Буково
Поземлен имот с площ от 79,882
дка. (седемдесет и девет декара,
Област Пловдивска,
осемстотин осемдесет и два
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на с. Буково с трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
ЕКАТТЕ 56335 имот с
НИВА, категория на земята при
№016049, местност
неполивни условия: Десета,
"Таушан тепе” по картата съставляващ имот с номер 016049
на възстановената
(нула, едно, шест, нула, четири,
собственост за землището девет) в местността "Таушан тепе”
на с. Буково.
по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Буково
Поземлен имот с площ от 2,267
дка. (Два декара, двеста шестдесет
Област Пловдивска,
и седем квадратни метра) с начин
община Първомай,
на трайно ползване:
землището на с. Буково с ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
ЕКАТТЕ 56335 имот с
на земята при неполивни условия:
№030047, местност
Осма,съставляващ имот с номер
"Драчовица” по картата на 030047 (нула, три, нула, нула,
възстановената собственост четири, седем) в местността
за землището на с. Буково. "Драчовица” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Буково
Поземлен имот с площ от 2,256
дка. (Два декара, двеста петдесет и
Област Пловдивска,
шест квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
землището на с. Буково с НИВА, категория на земята при
ЕКАТТЕ 56335 имот с
неполивни условия:
№030026, местност
Осма,съставляващ имот с номер
"Драчовица” по картата на 030026 (нула, три, нула, нула, две,
възстановената собственост шест) в местността "Драчовица”
за землището на с. Буково. по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Буково
Поземлен имот с площ от 3,459
дка. (три декара, четиристотин
Област Пловдивска,
петдесет и девет квадратни метра)
община Първомай,
с начин на трайно ползване:
землището на с. Буково с ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
ЕКАТТЕ 56335 имот с
на земята при неполивни условия:
№030030, местност
Осма,съставляващ имот с номер
"Драчовица” по картата на 030030 (нула, три, нула, нула,три,
възстановената собственост нула) в местността "Драчовица” по
за землището на с. Буково. картата на възстановената
собственост за землището на с.
Буково
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 1,719
община Първомай,
дка. (един декар, седемстотин и
землището на с. Буково с деветнадесет квадратни метра) с
ЕКАТТЕ 56335 имот с
начин на трайно ползване: НИВА,
№016046, местност
категория на земята при

575,20 лева

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

91,20 лева

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

82,90 лева

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

127,20 лева

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

31,60 лева

Имотът се
Предоставен на Общинска
управлява от кмета служба "Земеделие" гр. Първомай
на община Първомай за постановяване на Решение за
с ЕИК 000471536 на възстановяване право на
основание чл.12, ал.5 собственост на наследниците на

РЕШЕНИЕ №279 на
Общински съвет гр.
Първомай, взето на
20.06.2013 год. по
протокол №23 и

Заповед за
отписване:
РД-15-64/201602-08

"Таушан тепе” по картата
на възстановената
собственост за землището
на с. Буково.
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770/11-062013

768

769

770

771/11-062013

771

512 772/11-06-
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неполивни условия: Девета,
съставляващ имот с номер 016046
(нула, едно, шест, нула, четири,
шест) в местността "Таушан тепе”
по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Буково

от Закона за
общинската
собственост.

Поземлен имот с площ от 4,864
дка. (четири декара, осемстотин
Област Пловдивска,
шестдесет и четири квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на с. Буково с ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
ЕКАТТЕ 56335 имот с
на земята при неполивни условия:
35,00 лева
№029011, местност "Райов Осма,съставляващ имот с номер
байлък” по картата на
029011 (нула, две, девет, нула,
възстановената собственост едно, едно) в местността "Райов
за землището на с. Буково байлък” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Буково
Поземлен имот с площ от 0,091
Област Пловдивска,
дка. (нула декара, деветдесет и
община Първомай,
един квадратни метра ) с начин на
землището на гр. Първомай трайно ползване: НИВА, категория
с ЕКАТТЕ 59080, местност на земята при неполивни условия:
"Кабата каладж. чеир” имот Пета, съставляващ имот номер
№230091 по картата на
230091 (две, три, нула, нула, девет,
възстановената собственост едно) в местността „ Кабата
за землището на гр.
каладж. чеир” по картата на
Първомай.
възстановената собственост за
землището на гр. Първомай.
Поземлен имот с площ от 15,773
дка. (петнадесет декара,
Област Пловдивска,
седемстотин седемдесет и три
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на с. Буково с трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
ЕКАТТЕ 56335 имот с
НИВА, категория на земята при
№055105, местност
неполивни условия: Десета
"Орташки чаир” по картата ,съставляващ имот с номер 055105
на възстановената
(нула, пет, пет, едно, нула, пет) в
собственост за землището местността "Орташки чаир” по
на с. Буково
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Буково
Поземлен имот с площ от 27,342
дка. (двадесет и седем декара,
Област Пловдивска,
триста четиридесет и два
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на с. Буково с трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
ЕКАТТЕ 56335 имот с
НИВА, категория на земята при
№055109, местност
неполивни условия: Десета,
"Орташки чаир” по картата съставляващ имот с номер 055109
на възстановената
(нула, пет, пет, едно, нула, девет) в
собственост за землището местността "Орташки чаир” по
на с. Буково
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Буково
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 21,868

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-1379/04.02.2019 за срок
от 1 год. с Шенол
Алиев

11,10 лева

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

134,90 лева

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

233,80 лева

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

612,30 лв.

Имотът се

Александър Димитров Ников

отписан със Заповед №
РД-15-64/08.02.2016
год. на кмета на
община Първомай.

2013

513

514

515

516

773/11-062013

774/20-062013

775/20-062013

776/20-062013

община Първомай,
землището на с. Буково с
ЕКАТТЕ 56335 имот с
№046007, местност
"Пейчо/кумано” по картата
на възстановената
собственост за землището
на с. Буково

773

774

775

776

дка. (двадесет и един декара,
осемстотин шестдесет и осем
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
НИВА, категория на земята при
неполивни условия: Осма,
съставляващ имот с номер 046007
(нула, четири, шест, нула, нула,
седем) в местността
"Пейчо/кумано” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Буково
Поземлен имот с площ от 9,020
Област Пловдивска,
дка. (девет декара и двадесет
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на с. Буково с трайно ползване: НИВА, категория
ЕКАТТЕ 56335 имот с
на земята при неполивни условия:
№046006, местност
Осма, съставляващ имот с номер
"Пейчо/кумано” по картата 046006 (нула, четири, шест, нула,
на възстановената
нула, шест) в местността
собственост за землището "Пейчо/кумано” по картата на
на с. Буково
възстановената собственост за
землището на с. Буково
Поземлен имот с площ от 0,552
дка. (нула декара, петстотин
Област Пловдивска,
петдесет и два квадратни метра) с
община Първомай,
начин на трайно ползване:
землището на с. Буково с ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
ЕКАТТЕ 56335 имот с
на земята при неполивни условия:
№030062, местност
Десета, съставляващ имот с номер
"Драчовица” по картата на 030062 (нула, три, нула, нула,
възстановената собственост шест, две) в местността
за землището на с. Буково. "Драчовица” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Буково
Поземлен имот с площ от 24,631
дка. (двадесет и четири декара,
шестстотин тридесет и един
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
землището на с. Буково с
НИВА, категория на земята при
ЕКАТТЕ 56335 имот с
неполивни условия: Десета,
№030066, местност
съставляващ имот с номер 030066
"Драчовица” по картата на
(нула, три, нула, нула, шест, шест)
възстановената собственост
в местността "Драчовица” по
за землището на с. Буково.
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Буково
Поземлен имот с площ от 3,409
Област Пловдивска,
дка. (три декара, четиристотин и
община Първомай,
девет квадратни метра) с начин на
землището на с. Буково с трайно ползване: НИВА, категория
ЕКАТТЕ 56335 имот с
на земята при неполивни условия:
№030058, местност
Осма, съставляващ имот с номер
"Драчовица” по картата на 030058 (нула, три, нула, нула, пет,
възстановената собственост осем) в местността "Драчовица” по
за землището на с. Буково. картата на възстановената
собственост за землището на с.

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

252,50 лева

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

5,20 лева

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

232,80 лева

Имотът се
Част от имота с площ от 1,500
управлява от кмета
дка. предоставени на Общинска
на община Първомай
служба "Земеделие" гр. Първомай
с ЕИК 000471536 на
за постановяване на Решение за
основание чл.12, ал.5
възстановяване право на
от Закона за
собственост на наследниците на
общинската
Симеон Илиев Ангелов
собственост.

125,30 лева

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

РЕШЕНИЕ №224 на
Общински съвет гр.
Първомай, взето на
28.03.2012 год. по
протокол №20 - 1,500
дка. отписани със
Заповед № РД-1565/08.02.2016 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-65/201602-08
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Буково
Поземлен имот с площ от 2,904
дка. (два декара, деветстотин и
Област Пловдивска,
четири квадратни метра) с начин
община Първомай,
на трайно ползване: НИВА,
землището на с. Буково с категория на земята при
ЕКАТТЕ 56335 имот с
неполивни условия: Осма,
№030060, местност
съставляващ имот с номер 030060
"Драчовица” по картата на (нула, три, нула, нула, шест, нула)
възстановената собственост в местността "Драчовица” по
за землището на с. Буково. картата на възстановената
собственост за землището на с.
Буково
Поземлен имот с площ от 9,653
дка. (девет декара, шестстотин
Област Пловдивска,
петдесет и три квадратни метра) с
община Първомай,
начин на трайно ползване:
землището на с. Буково с ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
ЕКАТТЕ 56335 имот с
на земята при неполивни условия:
№030068, местност
Десета, съставляващ имот с номер
"Драчовица” по картата на 030068 (нула, три, нула, нула,
възстановената собственост шест, осем) в местността
за землището на с. Буково "Драчовица” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Буково
50/550 ид. ч. (петдесет от
петстотин и петдесет идеални
части) от дворно място, цялото
Област Пловдивска,
застроено и незастроено с площ от
община Първомай, гр.
550 кв.м. (петстотин и петдесет
Първомай, кв. 19, УПИ Х –
квадратни метра), съставляващо
шивашка промишленост и
урегулиран поземлен имот (УПИ)
търговия по плана на гр.
Х – шивашка промишленост и
Първомай, одобрен със
търговия (десет римско - шивашка
Заповед №РД-15-666/1994
промишленост и търговия) в кв. 19
год., ул. "Хаджи Димитър"
(деветнадесет) по регулационния
№31
план на гр. Първомай,
предназначен за промишлена
дейност и търговия.
Поземлен имот с площ от 5,399
дка. (пет декара, триста деветдесет
Област Пловдивска,
и девет квадратни метра) с начин
община Първомай,
на трайно ползване: НИВА,
землището на с. Буково с
категория на земята при
ЕКАТТЕ 56335 имот с
неполивни условия: Осма,
№039171, местност
съставляващ имот с номер 039171
"Мавро” по картата на
(нула, три, девет,едно, седем, едно)
възстановената собственост
в местността "Мавро” по картата
за землището на с. Буково
на възстановената собственост за
землището на с. Буково
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 8,387
община Първомай,
дка. (осем декара, триста
землището на с. Буково с осемдесет и седем квадратни
ЕКАТТЕ 56335 имот с
метра) с начин на трайно ползване:
№017019, местността
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
"Маринката” по картата на на земята при неполивни условия:
възстановената собственост Осма, съставляващ имот с номер
за землището на с. Буково 017019 (нула, едно, седем, нула,

106,70 лева

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

91,20 лева

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

292,50 лева

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

198,50 лева

Имотът се
Част от имота с площ от 2,500
управлява от кмета
дка. предоставени на Общинска
на община Първомай
служба "Земеделие" гр. Първомай
с ЕИК 000471536 на
за постановяване на Решение за
основание чл.12, ал.5
възстановяване право на
от Закона за
собственост на наследниците на
общинската
Иван Колев Георгиев
собственост.

РЕШЕНИЕ №279 на
Общински съвет гр.
Първомай, взето на
20.06.2013 год. по
протокол №23 и
отписани 2,500 дка.
със Заповед № РД-1564/08.02.2016 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-64/201602-08

234,80 лева

Имотът се
Част от имота с площ от 4,000
управлява от кмета
дка. предоставени на Общинска
на община Първомай
служба "Земеделие" гр. Първомай
с ЕИК 000471536 на
за постановяване на Решение за
основание чл.12, ал.5
възстановяване право на
от Закона за
собственост на наследниците на
общинската
Ташо Цветилов Щерев
собственост.

РЕШЕНИЕ №303 на
Общински съвет гр.
Първомай, взето на
30.08.2013 год. по
протокол №26 и
отписани 4,000 дка.
със Заповед № РД-1563/08.02.2016 год. на

Заповед за
отписване:
РД-15-63/201602-08

едно, девет) в местността
"Маринката” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Буково
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кмета на община
Първомай.

Поземлен имот с площ от 15,513
дка. (петнадесет декара, петстотин
Област Пловдивска,
и тринадесет квадратни метра) с
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА,
землището на с. Буково с
категория на земята при
ЕКАТТЕ 56335 имот с
неполивни условия: Осма,
570, 20 лева
№039172, местност
съставляващ имот с номер 039172
"Мавро” по картата на
(нула, три, девет,едно, седем, две)
възстановената собственост
в местността "Мавро” по картата
за землището на с. Буково
на възстановената собственост за
землището на с. Буково

Поземлен имот с площ от 5,279
дка. (пет декара, двеста седемдесет
Област Пловдивска,
и девет квадратни метра) с начин
община Първомай,
на трайно ползване: НИВА,
землището на с. Буково с
категория на земята при
ЕКАТТЕ 56335 имот с
неполивни условия: Осма,
№031005, местността
съставляващ имот с номер 031005
"Ясака” по картата на
(нула, три, едно, нула, нула, пет) в
възстановената собственост
местността "Ясака” по картата на
за землището на с. Буково.
възстановената собственост за
землището на с. Буково
Поземлен имот с площ от 3,197
Област Пловдивска,
дка. (три декара, сто деветдесет и
община Първомай,
седем квадратни метра) с начин на
землището на с. Буково с трайно ползване: НИВА, категория
ЕКАТТЕ 56335 имот с
на земята при неполивни условия:
№050017, местността
Осма, съставляващ имот с номер
""Скелето/Станчовица” ” 050017 (нула, пет, нула, нула,
по картата на
едно, седем) в местността
възстановената собственост "Скелето/Станчовица” по картата
за землището на с. Буково. на възстановената собственост за
землището на с. Буково
Поземлен имот с площ от 7,780
дка. ( седем декара, седемстотин и
Област Пловдивска,
осемдесет квадратни метра) с
община Първомай,
начин на трайно ползване:
землището на с. Буково с ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
ЕКАТТЕ 56335 имот с
на земята при неполивни условия:
№051112, местността
Десета, съставляващ имот с номер
"Бозалъково” по картата на 051112 (нула, пет, едно, едно,
възстановената собственост едно, две) в местността
за землището на с. Буково. "Бозалъково” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Буково
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 37,799
община Първомай,
дка. (тридесет и седем декара,
землището на с. Буково с седемстотин деветдесет и девет

Част от имота с площ от 2,500
дка. предоставени на Общинска
служба "Земеделие" гр. Първомай
Имотът се
за постановяване на Решение за
управлява от кмета възстановяване право на
на община Първомай собственост на наследниците на
с ЕИК 000471536 на Иван Колев Георгиев Част от
основание чл.12, ал.5 имота с площ от 4,000 дка.
от Закона за
предоставени на Общинска
общинската
служба "Земеделие" гр. Първомай
собственост.
за постановяване на Решение за
възстановяване право на
собственост на наследниците на
Найдьо Йорданов Найдев

194, 00 лева

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

106,30 лв.

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

66,50 лева

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

695,50 лева

Имотът се
Част от имота с площ от 2,300
управлява от кмета дка. предоставени на Общинска
на община Първомай служба "Земеделие" гр. Първомай

РЕШЕНИЕ №279 на
Общински съвет гр.
Първомай, взето на
30.08.2013 год. по
протокол №26 и
отписан със Заповед №
Заповед за
РД-15-6408.02.2016
отписване:
год. на кмета на
РД-15-64/2016община Първомай.
02-08
РЕШЕНИЕ №303 на
РД-15-63/2016Общински съвет гр.
02-08
Първомай, взето на
30.08.2013 год. по
протокол №26 и
отписани 4,000 дка.
със Заповед № РД-1563/08.02.2016 год.

РЕШЕНИЕ №303 на
Общински съвет гр.
Първомай, взето на

Заповед за
отписване:
РД-15-63/2016-
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ЕКАТТЕ 56335 имот с
квадратни метра) с начин на
№053029, местността
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
"Котките” по картата на
НИВА, категория на земята при
възстановената собственост неполивни условия: Девета,
за землището на с. Буково. съставляващ имот с номер 053029
(нула, пет, три, нула, две, девет) в
местността "Котките” по картата
на възстановената собственост за
землището на с. Буково
Поземлен имот с площ от 15,129
дка. (петнадесет декара, сто
Област Пловдивска,
двадесет и девет квадратни метра)
община Първомай,
с начин на трайно ползване:
землището на с. Буково с ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
ЕКАТТЕ 56335 имот с
на земята при неполивни условия:
234,60 лева
№072006, местността
Десета, съставляващ имот с номер
"Душката” по картата на
072006 (нула, седем, две, нула,
възстановената собственост нула, шест) в местността
за землището на с. Буково. "Душката” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Буково
Поземлен имот с площ от
32,591дка. (тридесет и два декара,
Област Пловдивска,
петстотин деветдесет и един
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на с. Буково с трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
ЕКАТТЕ 56335 имот с
НИВА, категория на земята при
234,60 лева
№072003, местността
неполивни условия: Десета,
"Душката” по картата на
съставляващ имот с номер 072003
възстановената собственост (нула, седем, две, нула,нула, три) в
за землището на с. Буково. местността "Душката” по картата
на възстановената собственост за
землището на с. Буково
Поземлен имот с площ от 32,966
дка. (тридесет и два декара,
Област Пловдивска,
деветстотин шестдесет и шест
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на с. Буково с трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
ЕКАТТЕ 56335 имот с
НИВА, категория на земята при
237,30 лева
№072013, местността
неполивни условия: Десета,
"Душката” по картата на
съставляващ имот с номер 072013
възстановената собственост (нула, седем, две, нула,едно, три) в
за землището на с. Буково. местността "Душката” по картата
на възстановената собственост за
землището на с. Буково
Поземлен имот с площ от 3,000
Област Пловдивска,
дка. (три декара) с начин на трайно
община Първомай,
ползване: НИВА, категория на
землището на с. Буково с земята при неполивни условия:
ЕКАТТЕ 56335 имот с
Осма, съставляващ имот с номер
110,30 лева
№039175, местност
039175 (нула, три, девет,едно,
"Мавро” по картата на
седем, пет) в местността "Мавро”
възстановената собственост по картата на възстановената
за землището на с. Буково собственост за землището на с.
Буково

с ЕИК 000471536 на за постановяване на Решение за
основание чл.12, ал.5 възстановяване право на
от Закона за
собственост на наследниците на
общинската
Жека Желязкова Димитрова
собственост.

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

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

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

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
№13-246 от
26.07.2019 г. за 1
год. с "ШАНС -2007"
ООД

30.08.2013 год. по
02-08
протокол №26 и
отписани 2,300 дка.
със Заповед № РД-1563/08.02.2016 год. на
кмета на община
Първомай.
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Поземлен имот с площ от 28,992
дка. (двадесет и осем декара,
Област Пловдивска,
деветстотин деветдесет и два
община Първомай,
квадрани метра) с начин на трайно
землището на с. Буково с ползване: ИЗОСТАВЕНА НИВА,
ЕКАТТЕ 56335 имот с
категория на земята при
№040117, местност
неполивни условия: Осма,
"Планчовица” по картата съставляващ имот с номер 040117
на възстановената
(нула, четири, нула, едно, едно,
собственост за землището седем) в местността "Планчовица”
на с. Буково
по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Буково
Поземлен имот с площ от 49,159
дка. (четиридесет и девет декара,
Област Пловдивска,
сто петдесет и девет квадрани
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на с. Буково с ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
ЕКАТТЕ 56335 имот с
на земята при неполивни условия:
№054080, местност "Кара Десета, съставляващ имот с номер
чаир” по картата на
054080 (нула, пет, четири, нула,
възстановената собственост осем, нула) в местността "Кара
за землището на с. Буково чаир” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Буково.
Поземлен имот с площ от 14,500
дка. (четиринадесет декара и
Област Пловдивска,
петстотин квадратни метра) с
община Първомай,
начин на трайно ползване:
землището на гр. Първомай ЗАЛЕСЕНА НИВА, категория на
с ЕКАТТЕ 59080,
земята при неполивни условия:
местността "Турско гробе Четвърта, съставляващ имот с
кантона" имот с №801852 №801852 (осем, нула, едно, осем,
по картата на
пет, две) местността "Турско гробе
възстановената собственост кантона" по картата на
за землище гр. Първомай възстановената собственост за
землището на гр. Първомай. Имота
е образуван от имот №801564.
Поземлен имот с площ от 4,724
дка. (четири декара, седемстотин
Област Пловдивска,
двадесет и четири квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на гр. Първомай
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
с ЕКАТТЕ 59080,
на земята при неполивни условия:
местността "Стопански
Пета, съставляващ имот с
двор-1" имот с №099032 по
№099032 (нула, девет, девет, нула,
картата на възстановената
три, две) местността "Стопански
собственост за землище гр.
двор-1" по картата на
Първомай
възстановената собственост за
землището на гр. Първомай.
Незастроен урегулиран поземлен
Област Пловдивска,
имот с площ от 860 кв.м.
община Първомай, село
(осемстотин и шестдесет
Православен, квартал 43,
квадратни метра), предназначен за
УПИ Х – общински по
жилищно строителство,
регулационния план на с.
съставляващ УПИ Х – общински
Православен, одобрен със
(десет римско – общински) в кв. 43
заповед №171/1986 година
( четиридесет и три) по

1065,50 лева

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

420,40 лева

Имотът се
Част от имота с площ от 1,000
управлява от кмета
дка. предоставени на Общинска
на община Първомай
служба "Земеделие" гр. Първомай
с ЕИК 000471536 на
за постановяване на Решение за
основание чл.12, ал.5
възстановяване право на
от Закона за
собственост на наследниците на
общинската
Симеон Илиев Ангелов
собственост.

3 732,30 лева

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

463,00 лева

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

1 630,60 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
Продаден на Билял Исмаил
с ЕИК 000471536 на
Халил от с. Лещарка, общ.
основание чл.12, ал.5
Крумовград, обл. Кърджали.
от Закона за
общинската
собственост.

РЕШЕНИЕ №224 на
Общински съвет гр.
Първомай, взето на
28.03.2012 год. по
протокол №20 и
отписан 1,000 дка със
Заповед № РД-1565/08.02.2016 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-65/201602-08

Договор за покупкопродажба вписан под
№82, том 9, вх. №2616, Заповед за
дв.вх. №2673 на
отписване:
15.11.2013 год. в СВ РД-15-684/2013гр. Първомай и
12-10
отписан със Заповед
№РД- 15 -

регулационния план на с.
Православен.
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797/11-072013
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798/11-072013

798

539

799/11-072013

799

540

800/11-072013

800

Поземлен имот с площ от 16,170
дка. ( шестнадесет декара, сто и
Област Пловдивска,
седемдесет квадратни метра) с
Имотът се
община Първомай,
начин на трайно ползване:
управлява от кмета
землището на с. Буково с ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
на община Първомай
138,20 лв. (сто
ЕКАТТЕ 56335 имот с
на земята при неполивни условия:
с ЕИК 000471536 на
тридесет и осем лева
№051005, местността
Десета, съставляващ имот с номер
основание чл.12, ал.5
и 20 ст.)
"Бозалъково” по картата на 051005 (нула, пет, едно, нула,
от Закона за
възстановената собственост нула, пет) в местността
общинската
за землището на с. Буково. "Бозалъково” по картата на
собственост.
възстановената собственост за
землището на с. Буково
Поземлен имот с площ от 12,720
дка. (дванадесет декара,
Област Пловдивска,
Имотът се
седемстотин и двадесет квадратни
Част от имота с площ от 2,000
община Първомай,
управлява от кмета
метра) с начин на трайно ползване:
дка. предоставени на Общинска
землището на с. Буково с
на община Първомай
НИВА, категория на земята при
234,00 лв. (двеста
служба "Земеделие" гр. Първомай
ЕКАТТЕ 56335 имот с
с ЕИК 000471536 на
неполивни условия: Девета,
тридесет и четири
за постановяване на Решение за
№062051, местността
основание чл.12, ал.5
съставляващ имот с номер 062051 лева)
възстановяване право на
"Капана” по картата на
от Закона за
(нула, шест, две, нула, пет, едно) в
собственост на наследниците на
възстановената собственост
общинската
местността "Капана” по картата на
Георги Стайков Димитров
за землището на с. Буково.
собственост.
възстановената собственост за
землището на с. Буково
Поземлен имот с площ от 14,704
дка. (четиринадесет декара,
Област Пловдивска,
седемстотин и четири квадратни
Управлява се от
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
Кмета на община
землището на с. Буково с ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
Първомай с ЕИК
270,60 лв. (двеста и
ЕКАТТЕ 56335 имот с
на земята при неполивни условия:
000471536 на
седемдесет лева и 60
№062066, местността
Девета, съставляващ имот с номер
основание чл. 12,
ст.)
"Капана” по картата на
062066 (нула, шест, две, нула,
ал.5 от Закона за
възстановената собственост шест, шест) в местността "Капана”
общинската
за землището на с. Буково. по картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на с.
Буково
Поземлен имот с площ от 6,277
дка. (шест декара, двеста
Област Пловдивска,
Управлява се от
седемдесет и седем квадратни
община Първомай,
Кмета на община
метра) с начин на трайно ползване:
землището на с. Буково с
Първомай с ЕИК
НИВА, категория на земята при
ЕКАТТЕ 56335 имот с
208,70 лв. (двеста и 000471536 на
неполивни условия: Осма,
№023001, местността
осем лева и 70 ст.) основание чл. 12,
съставляващ имот с номер 023001
"Бико” по картата на
ал.5 от Закона за
(нула, две, три, нула, нула, едно) в
възстановената собственост
общинската
местността "Бико” по картата на
за землището на с. Буково.
собственост.
възстановената собственост за
землището на с. Буково
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 38,670
Управлява се от
община Първомай,
дка. (тридесет и осем декара,
Кмета на община
землището на с. Буково с шестстотин и седемдесет
622,60 лв.
Първомай с ЕИК
ЕКАТТЕ 56335 имот с
квадратни метра) с начин на
(шестстотин
000471536 на
№068035 местността "Илан трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
двадесет и два лева основание чл. 12,
дере/Чил. кайряк” по
НИВА, категория на земята при
и 60 ст.)
ал.5 от Закона за
картата на възстановената неполивни условия: Девета,
общинската
собственост за землището съставляващ имот с номер 068035
собственост.
на с. Буково.
(нула, шест, осем, нула, три, пет) в

684/10.12.2013 год. на
кмета на община
Първомай.

РЕШЕНИЕ №279 на
Общински съвет гр.
Първомай, взето на
20.06.2013 год. по
протокол №23 и
отписани 2,000 дка.
със Заповед № РД-1564/08.02.2016 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-64/201602-08
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местността "Илан дере/Чил.
кайряк” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Буково
Поземлен имот с площ от 8,026
дка. (осем декара и двадесет и
Област Пловдивска,
шест квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
землището на с. Буково с
НИВА, категория на земята при
ЕКАТТЕ 56335 имот с
129,30 лв. (сто
неполивни условия: Девета,
№068015 местността "Илан
двадесет и девет
съставляващ имот с номер 068015
дере/Чил. кайряк” по
лева и 30 ст.)
(нула, шест, осем, нула, едно, пет)
картата на възстановената
в местността "Илан дере/Чил.
собственост за землището
кайряк” по картата на
на с. Буково.
възстановената собственост за
землището на с. Буково
Поземлен имот с площ от 43,253
дка. (четиридесет и три декара
Област Пловдивска,
двеста петдесет и три квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на с. Буково с
ЛИВАДА, категория на земята при 423,90 лева
ЕКАТТЕ 56335 имот с
неполивни условия: Девета,
(четиристотин
№068009 местността "Илан
съставляващ имот с номер 068009 двадесет и три лева
дере/Чил. кайряк” по
(нула, шест, осем, нула, нула,
и 90 ст.)
картата на възстановената
девет) в местността "Илан
собственост за землището
дере/Чил. кайряк” по картата на
на с. Буково.
възстановената собственост за
землището на с. Буково
Поземлен имот с площ от 8,327
дка. (осем декара триста двадесет
Област Пловдивска,
и седем квадратни метра) с начин
община Първомай,
на трайно ползване:
землището на с. Буково с ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
233,20 лева (двеста
ЕКАТТЕ 56335 имот с № на земята при неполивни условия:
тридесет и три лева
019035 местността
Осма, съставляващ имот с номер
и 20 ст.)
"Пазлака” по картата на
019035 (нула, едно, девет, нула,
възстановената собственост три, пет) в местността "Пазлака”
за землището на с. Буково. по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Буково.
Поземлен имот с площ от 3,947
дка. (три декара, деветстотин
Област Пловдивска,
четиридесет и седем квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на с. Буково с НИВА, категория на земята при
ЕКАТТЕ 56335 имот с
неполивни условия: Осма,
110,50 лв. (сто и
№019017 местността
съставляващ имот с номер 019017 десет лева и 50 ст.)
"Пазлака” по картата на
(нула, едно, девет, нула, едно,
възстановената собственост седем) в местността "Пазлака” по
за землището на с. Буково. картата на възстановената
собственост за землището на с.
Буково
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 56,985
община Първомай,
дка. (петдесет и шест декара,
487,20 лева
землището на с. Буково с деветстотин осемдесет и пет
(четиристотин
ЕКАТТЕ 56335 имот с
квадратни метра) с начин на
осемдесет и седем и
№052066 местността
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА 20 ст.)
"Късо” по картата на
НИВА, категория на земята при

Управлява се от
Кмета на община
Първомай с ЕИК
000471536 на
основание чл. 12,
ал.5 от Закона за
общинската
собственост.

Управлява се от
Кмета на община
Първомай с ЕИК
000471536 на
основание чл. 12,
ал.5 от Закона за
общинската
собственост.

Управлява се от
Кмета на община
Първомай с ЕИК
000471536 на
основание чл. 12,
ал.5 от Закона за
общинската
собственост.

Управлява се от
Кмета на община
Първомай с ЕИК
000471536 на
основание чл. 12,
ал.5 от Закона за
общинската
собственост.

Управлява се от
Кмета на община
Първомай с ЕИК
000471536 на
основание чл. 12,
ал.5 от Закона за
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възстановената собственост неполивни условия: Десета,
за землището на с. Буково. съставляващ имот с номер 052066
(нула, пет, две, нула, шест, шест) в
местността "Късо” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Буково
Поземлен имот с площ от 26,104
дка. (двадесет и шест декара, сто и
Област Пловдивска,
четири квадратни метра) с начин
община Първомай,
на трайно ползване:
землището на с. Буково с ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория 480,30 лева
ЕКАТТЕ 56335 имот с
на земята при неполивни условия: (четиристотин и
№065025 местността
Девета, съставляващ имот с номер осемдесет лева и 30
"Хаширо” по картата на
065025 (нула, шест, пет, нула, две, ст.)
възстановената собственост пет) в местността "Хаширо” по
за землището на с. Буково. картата на възстановената
собственост за землището на с.
Буково
Поземлен имот с площ от 4,157
дка. (четири декара, сто петдесет и
Област Пловдивска,
седем квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
землището на с. Буково с
НИВА, категория на земята при
ЕКАТТЕ 56335 имот с
неполивни условия: Десета,
33,70 лв. (тридесет
№038030 в местността
съставляващ имот с номер 038030 и три лева и 70 ст.)
"Копана чука” по картата
(нула, три, осем, нула, три, нула) в
на възстановената
местността "Копана чука” по
собственост за землището
картата на възстановената
на с. Буково.
собственост за землището на с.
Буково.
Поземлен имот с площ от 4,085
Област Пловдивска,
дка. (четири декара, осемдесет и
община Първомай,
пет квадратни метра) с начин на
землището на с. Буково с трайно ползване: НИВА, категория
ЕКАТТЕ 56335 имот с
на земята при неполивни условия: 75,20 лв.
№056069 в местността
Девета, съставляващ имот с номер (седемдесет и пет
"Равната келемя” по
056069 (нула, пет, шест, нула,
лева и 20 ст.)
картата на възстановената шест, девет) в местността "Равната
собственост за землището келемя” по картата на
на с. Буково.
възстановената собственост за
землището на с. Буково.
Поземлен имот с площ от 12,956
дка. (дванадесет декара,
Област Пловдивска,
деветстотин петдесет и шест
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на с. Буково с трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
ЕКАТТЕ 56335 имот с
НИВА, категория на земята при
208,60 лв. (двеста и
№056079 в местността
неполивни условия: Девета,
осем лева и 60 ст.)
"Равната келемя” по
съставляващ имот с номер 056079
картата на възстановената (нула, пет, шест, нула, седем,
собственост за землището девет) в местността "Равната
на с. Буково.
келемя” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Буково.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 7,250
133,40 лв. (сто
община Първомай,
дка. (седем декара, двеста и
тридесет и три лв. и
землището на с. Буково с петдесет квадратни метра) с начин
40 ст.)
ЕКАТТЕ 56335 имот с
на трайно ползване: НИВА,

общинската
собственост.

Управлява се от
Кмета на община
Първомай с ЕИК
000471536 на
основание чл. 12,
ал.5 от Закона за
общинската
собственост.

Управлява се от
Кмета на община
Първомай с ЕИК
000471536 на
основание чл. 12,
ал.5 от Закона за
общинската
собственост.

Управлява се от
Кмета на община
Първомай с ЕИК
000471536 на
основание чл. 12,
ал.5 от Закона за
общинската
собственост.

Управлява се от
Кмета на община
Първомай с ЕИК
000471536 на
основание чл. 12,
ал.5 от Закона за
общинската
собственост.

Управлява се от
Кмета на община
Първомай с ЕИК
000471536 на

№056157 в местността
"Равната келемя” по
картата на възстановената
собственост за землището
на с. Буково.

811

Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на с. Буково с
ЕКАТТЕ 56335 имот с
№056156 в местността
"Равната келемя” по
картата на възстановената
собственост за землището
на с. Буково.

812

Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на с. Буково с
ЕКАТТЕ 56335 имот с
№056143 в местността
"Равната келемя” по
картата на възстановената
собственост за землището
на с. Буково.

813

Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на с. Буково с
ЕКАТТЕ 56335 имот с
№056173 в местността
"Равната келемя” по
картата на възстановената
собственост за землището
на с. Буково.

814/17-072013

814

Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на с. Буково с
ЕКАТТЕ 56335 имот с
№056003 в местността
"Равната келемя” по
картата на възстановената
собственост за землището
на с. Буково.

555 815/18-07-

815

Област Пловдивска,

551

552

553

554

811/17-072013

812/17-072013

813/17-072013

категория на земята при
основание чл. 12,
неполивни условия: Девета,
ал.5 от Закона за
съставляващ имот с номер 056157
общинската
(нула, пет, шест, едно, пет, седем)
собственост.
в местността "Равната келемя” по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Буково.
Поземлен имот с площ от 3,522
дка. (три декара, петстотин
двадесет и два квадратни метра) с
Управлява се от
начин на трайно ползване: НИВА,
Кмета на община
категория на земята при
Първомай с ЕИК
64,80 лв. (шестдесет
неполивни условия: Девета,
000471536 на
и четири лева и 80
съставляващ имот с номер 056156
основание чл. 12,
ст.)
(нула, пет, шест, едно, пет, шест) в
ал.5 от Закона за
местността "Равната келемя” по
общинската
картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на с.
Буково.
Поземлен имот с площ от 23,753
дка. (двадесет и три декара,
седемстотин петдесет и три
Управлява се от
квадратни метра) с начин на
Кмета на община
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
436,90 лв.
Първомай с ЕИК
НИВА, категория на земята при
(четиристотин
000471536 на
неполивни условия: Девета,
тридесет и шест
основание чл. 12,
съставляващ имот с номер 056143
лева и 90 ст.)
ал.5 от Закона за
(нула, пет, шест, едно, четири, три)
общинската
в местността "Равната келемя” по
собственост.
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Буково.
Поземлен имот с площ от 18,511
дка. (осемнадесет декара,
петстотин и единадесет квадратни
Управлява се от
метра) с начин на трайно ползване:
Кмета на община
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
Първомай с ЕИК
340,70 лв. (триста и
на земята при неполивни условия:
000471536 на
четиридесет лева и
Девета, съставляващ имот с номер
основание чл. 12,
70 ст.)
056173 (нула, пет, шест, едно,
ал.5 от Закона за
седем, три) в местността "Равната
общинската
келемя” по картата на
собственост.
възстановената собственост за
землището на с. Буково.
Поземлен имот с площ от 11,214
дка. (единадесет декара, двеста и
четиринадесет квадратни метра) с
Управлява се от
начин на трайно ползване: НИВА,
Кмета на община
категория на земята при
Първомай с ЕИК
неполивни условия: Девета,
206,30 лв. (двеста и 000471536 на
съставляващ имот с номер 056003 шест лева и 30 ст.) основание чл. 12,
(нула, пет, шест, нула, нула, три) в
ал.5 от Закона за
местността "Равната келемя” по
общинската
картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на с.
Буково.
Поземлен имот с площ от 21,435 3 041,80 лв. (три
Имотът се

Част от имота с площ от 2,000
дка. предоставени на Общинска
служба "Земеделие" гр. Първомай
за постановяване на Решение за
възстановяване право на
собственост на наследниците на
Симеон Илиев Ангелов

РЕШЕНИЕ №224 на
Общински съвет гр.
Първомай, взето на
28.03.2012 год. по
протокол №20 и
отписани 2,000 дка със
Заповед № РД-1565/08.02.2016 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-65/201602-08

2013

556

816/19-072013

816

557

817/24-072013

817

558

818/24-072013

818

559

819/24-072013

819

община Първомай,
дка. (двадесет и един декара,
хиляди четиридесет управлява от кмета
землището на гр. Първомай четиристотин тридесет и пет
и един лева и 80 ст.) на община Първомай
с ЕКАТТЕ 59080 имот с
квадрани метра) с начин на трайно
с ЕИК 000471536
№242001, местност
ползване: ИЗОСТАВЕНА НИВА,
основание чл.12, ал.5
"Чилтика” по картата на
категория на земята при
от Закона за
възстановената собственост неполивни условия: Четвърта,
общинската
за землището на гр.
съставляващ имот с номер 242001
собственост
Първомай.
(две, четири, две, нула, нула, едно)
в местността "Чилтика” по картата
на възстановената собственост за
землището на гр. Първомай.
Поземлен имот с площ от 12,897
дка. (дванадесет декара,
осемстотин деветдесет и седем
Област Пловдивска,
квадрани метра) с начин на трайно
Имотът се
община Първомай,
ползване: ИЗОСТАВЕНА НИВА,
управлява от кмета
землището на гр. Първомай
категория на земята при
1 829,90 лв. (хиляда на община Първомай
с ЕКАТТЕ 59080 имот с
неполивни условия: Четвърта,
осемстотин двадесет с ЕИК 000471536
№242008, местност
съставляващ имот с номер 242008 и девет лева и 90
основание чл.12, ал.5
"Чилтика” по картата на
(две, четири, две, нула, нула, осем) ст.)
от Закона за
възстановената собственост
в местността "Чилтика” по картата
общинската
за землището на гр.
на възстановената собственост за
собственост
Първомай.
землището на гр. Първомай.
Имотът е образуван от имот
№242006
Поземлен имот с площ от 195,128
дка. (сто деветдесет и пет декара,
сто двадесет и осем квадрани
Област Пловдивска,
метра) с начин на трайно ползване:
Имотът се
община Първомай,
Друг селскостопански терен,
управлява от кмета
257 569,00 лв.
землището на с. Воден с
категория на земята при
на община Първомай
(двеста петдесет и
ЕКАТТЕ 11627 имот с
неполивни условия: Десета (3,902),
с ЕИК 000471536 на
седем хиляди
№999278, местност
Пета (171,713) и Четвърта (19,513),
основание чл.12, ал.5
петстотин шестдесет
"Бостанлъка” по картата на съставляващ имот с номер 999278
от Закона за
и девет лева)
възстановената собственост (девет, девет, девет, две, седем,
общинската
за землището на с. Воден. осем) в местността "Бостанлъка”
собственост
по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Воден.
Поземлен имот с площ от 1,805
дка. (един декар, осемстотин и пет
Област Пловдивска,
Имотът се
квадрани метра) с начин на трайно
община Първомай,
управлява от кмета
ползване: Друг селскостопански
землището на с. Воден с
2 382,60 лв. (две
на община Първомай
терен, категория на земята при
ЕКАТТЕ 11627 имот с
хиляди триста
с ЕИК 000471536 на
неполивни условия: Четвърта,
№008002, местност
осемдесет и два лева основание чл.12, ал.5
съставляващ имот с номер 008002
"Корията” по картата на
и 60 ст.)
от Закона за
(нула, нула, осем, нула, нула, две)
възстановената собственост
общинската
в местността "Корията” по картата
за землището на с. Воден.
собственост
на възстановената собственост за
землището на с. Воден.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 1,962
Имотът се
община Първомай,
дка. (един декар, деветстотин
управлява от кмета
землището на с. Воден с
шестдесет и два квадрани метра) с 527,40 лева
на община Първомай
ЕКАТТЕ 11627 местност начин на трайно ползване:
(петстотин двадесет с ЕИК 000471536 на
"Юсуф бунар”, имот с
ХРАСТИ, категория на земята при и седем лева и 40
основание чл.12, ал.5
№999242, по картата на
неполивни условия: Четвърта,
ст.)
от Закона за
възстановената собственост съставляващ имот с номер 999242
общинската
за землището на с. Воден. (девет, девет, девет, две, четири,
собственост
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561
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563

564

820/24-072013

821/24-072013

822/25-072013

823/25-072013

824/25-072013

820

821

822

823

824

две) в местността "Юсуф бунар”
по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Воден.
Поземлен имот с площ от 45,401
дка. (четиридесет и пет декара,
Област Пловдивска,
четиристотин и едно квадрани
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на с. Воден с
НИВА, категория на земята при
6 149,60 лв. (шест
ЕКАТТЕ 11627 местност неполивни условия: Четвърта,
хиляди сто
"Юсуф бунар”, имот с
съставляващ имот с номер 009001 четиридесет и девет
№009001, по картата на
(нула, нула, девет, нула, нула,
лева и 60 ст.)
възстановената собственост едно) в местността "Юсуф бунар”
за землището на с. Воден. по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Воден.
Поземлен имот с площ от 54,182
дка. (петдесет и четири декара, сто
Област Пловдивска,
осемдесет и два квадрани метра) с
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА,
землището на с. Воден с
категория на земята при
7 339,20 лв. (седем
ЕКАТТЕ 11627 местност неполивни условия: Четвърта,
хиляди триста
"Юсуф бунар”, имот с
съставляващ имот с номер 999244 тридесет и девет
№999244, по картата на
(девет, девет, девет, две, четири, лева и 20 ст.)
възстановената собственост четири) в местността "Юсуф
за землището на с. Воден. бунар” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с площ от 5,535
дка. (пет декара, петстотин
Област Пловдивска,
тридесет и пет квадрани метра) с
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА,
землището на с. Воден с
категория на земята при
ЕКАТТЕ 11627 имот с
неполивни условия: Четвърта,
749, 70 лв.
№224007, местност "Юсуф съставляващ имот с номер 224007
бунар” по картата на
(две, две, четири, нула, нула,
възстановената собственост седем) в местността "Юсуф бунар”
за землището на с. Воден. по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Воден.
Поземлен имот с площ от 3,000
Област Пловдивска,
дка. (три декара) с начин на трайно
община Първомай,
ползване: НИВА, категория на
землището на с. Воден с
земята при неполивни условия:
406,40 лв.
ЕКАТТЕ 11627 имот с
Четвърта, съставляващ имот с
(четиристотин и
№006039, местност
номер 006039 (нула, нула, шест,
шест лева и 40 ст.)
"Корията” по картата на
нула, три, девет) в местността
възстановената собственост "Корията” по картата на
за землището на с. Воден. възстановената собственост за
землището на с. Воден.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 3,000
община Първомай,
дка. (три декара) с начин на трайно
землището на с. Воден с
ползване: НИВА, категория на
406,60 лв.
ЕКАТТЕ 11627 имот с
земята при неполивни условия:
(четиристотин и
№006038, местност
Четвърта, съставляващ имот с
шест лева и 60 ст.)
"Корията” по картата на
номер 006038 (нула, нула, шест,
възстановената собственост нула, три, осем) в местността
за землището на с. Воден. "Корията” по картата на

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

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

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

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост.
Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост.
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825/25-072013
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826/25-072013
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567

827/25-072013

827
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828/25-072013

828

569

829/25-072013

829

570

830/05-082013

830

възстановената собственост за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с площ от 4,589
дка. (четири декара, петстотин
Област Пловдивска,
Имотът се
осемдесет и девет квадратни
община Първомай,
управлява от кмета
метра) с начин на трайно ползване:
землището на с. Воден с
621,60
на община Първомай
НИВА, категория на земята при
ЕКАТТЕ 11627 имот с
лв.(шестстотин
с ЕИК 000471536 на
неполивни условия: Четвърта,
№006037, местност
двадесет и един лева основание чл.12, ал.5
съставляващ имот с номер 006037
"Корията” по картата на
и 60 ст.)
от Закона за
(нула, нула, шест, нула, три, седем)
възстановената собственост
общинската
в местността "Корията” по картата
за землището на с. Воден.
собственост.
на възстановената собственост за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с площ от 3,000
Област Пловдивска,
дка. (три декара) с начин на трайно
Имотът се
община Първомай,
ползване: НИВА, категория на
управлява от кмета
землището на с. Воден с
земята при неполивни условия:
на община Първомай
406, 10 лв.
ЕКАТТЕ 11627 имот с
Четвърта, съставляващ имот с
с ЕИК 000471536 на
(четиристотин и
№006040, местност
номер 006040 (нула, нула, шест,
основание чл.12, ал.5
шест лева и 10 ст.)
"Корията” по картата на
нула, четири, нула) в местността
от Закона за
възстановената собственост "Корията” по картата на
общинската
за землището на с. Воден. възстановената собственост за
собственост.
землището на с. Воден.
Поземлен имот с площ от 3,000
Област Пловдивска,
дка. (три декара) с начин на трайно
Имотът се
община Първомай,
ползване: НИВА, категория на
управлява от кмета
землището на с. Воден с
земята при неполивни условия:
на община Първомай
406, 40 лв.
ЕКАТТЕ 11627 имот с
Четвърта, съставляващ имот с
с ЕИК 000471536 на
(четиристотин и
№006058, местност
номер 006058 (нула, нула, шест,
основание чл.12, ал.5
шест лева и 40 ст.)
"Корията” по картата на
нула, пет, осем) в местността
от Закона за
възстановената собственост "Корията” по картата на
общинската
за землището на с. Воден. възстановената собственост за
собственост.
землището на с. Воден.
Поземлен имот с площ от 3,000
Област Пловдивска,
дка. (три декара) с начин на трайно
Имотът се
община Първомай,
ползване: НИВА, категория на
управлява от кмета
землището на с. Воден с
земята при неполивни условия:
на община Първомай
406, 40 лв.
ЕКАТТЕ 11627 имот с
Четвърта, съставляващ имот с
с ЕИК 000471536 на
(четиристотин и
№008015, местност
номер 008015 (нула, нула, осем,
основание чл.12, ал.5
шест лева и 40 ст.)
"Корията” по картата на
нула, едно, пет) в местността
от Закона за
възстановената собственост "Корията” по картата на
общинската
за землището на с. Воден. възстановената собственост за
собственост.
землището на с. Воден.
Поземлен имот с площ от 4,586
дка. (четири декара, петстотин
Област Пловдивска,
Имотът се
осемдесет и шест квадратни метра)
община Първомай,
управлява от кмета
с начин на трайно ползване:
землището на с. Воден с
621,00 лв.
на община Първомай
НИВА, категория на земята при
ЕКАТТЕ 11627 имот с
(шестстотин
с ЕИК 000471536 на
неполивни условия: Четвърта,
№008030, местност
двадесет и един
основание чл.12, ал.5
съставляващ имот с номер 008030
"Корията” по картата на
лева)
от Закона за
(нула, нула, осем, нула, три, нула)
възстановената собственост
общинската
в местността "Корията” по картата
за землището на с. Воден.
собственост.
на възстановената собственост за
землището на с. Воден.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 3,498
Имотът се
община Първомай,
дка. (три декара, четиристотин
308,40 лв. (триста и управлява от кмета
землището на с. Градина с деветдесет и осем квадратни
осем лева и 40 ст.) на община Първомай
ЕКАТТЕ 17484 имот с
метра) с начин на трайно ползване:
с ЕИК 000471536 на

571

572

573

831/05-082013

832/06-082013

833/06-082013

831

№014304, местност
НИВА, категория на земята при
основание чл.12, ал.5
"Ритака” по картата на
неполивни условия: Пета;
от Закона за
възстановената собственост съставляваща имот с номер 014304
общинската
за землището на с. Градина. (нула, едно, четири, три, нула,
собственост.
четири) в местността "Ритака” по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Градина.
Поземлен имот с площ от 5,458
дка. (пет декара, четиристотин
петдесет и осем квадратни метра) с
Имотът се
Област Пловдив, Община
начин на трайно ползване: НИВА,
управлява от кмета
Първомай, Землище село
категория на земята при
615,10 лв.
на община Първомай
Градина с ЕКАТТЕ 17484,
неполивни условия: Пета;
(шестстотин и
с ЕИК 000471536 на
местност "Карамана", имот
съставляваща имот с номер 008071 петнадесет лева и 10 основание чл.12, ал.5
№008071 по Картата на
(нула, нула, осем, нула, седем,
ст.)
от Закона за
възстановената собственост
едно) в местността "Карамана” по
общинската
за землището на с. Градина.
картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на с.
Градина.

832

Поземлен имот с площ от 1,487
дка. (един декар, четиристотин
Област Пловдивска,
осемдесет и седем квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на с.Брягово с
НИВА. Категория на земята при
281,00 лв. (двеста
ЕКАТТЕ 06745, местност
неполивни условия: Пета,
осемдесет и един
"Ахматево” имот с
съставляващ имот №159015 (едно, лева и 00 ст.)
№159015 по картата на
пет, девет, нула, едно, пет) в
възстановената собственост
местността "Ахматево” по картата
за землището на с.Брягово.
на възстановената собственост за
землището на с.Брягово.

833

Поземлен имот с площ от 0,650
дка. (нула декара, шестстотин и
Област Пловдивска,
Имотът се
петдесет квадратни метра) с начин
община Първомай,
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на трайно ползване: НИВА.
землището на с.Брягово с
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
Категория на земята при
ЕКАТТЕ 06745, местност
66,90 лв. (шестдесет с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
неполивни условия: Пета,
"Ахматево” имот с
и шест лева и 90 ст.) основание чл. 12,
при АВ с ЕИК201304848,
съставляващ имот №159018 (едно,
№159018 по картата на
ал.5 от Закона за
представлявано от управителя
пет, девет, нула, едно, осем) в
възстановената собственост
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
местността "Ахматево” по картата
за землището на с.Брягово.
собственост
на възстановената собственост за
землището на с.Брягово.

574

834/06-082013

834

Поземлен имот с площ от 2,695
дка. (два декара, шестстотин
Област Пловдивска,
деветдесет и пет квадратни метра)
община Първомай,
с начин на трайно ползване:
землището на с.Брягово с
НИВА. Категория на земята при
277,30 лв. (двеста
ЕКАТТЕ 06745, местност
неполивни условия: Пета,
седемдесет и седем
"Ахматево” имот с
съставляващ имот №159020 (едно, лева и 30 ст.)
№159020 по картата на
пет, девет, нула, две, нула) в
възстановената собственост
местността "Ахматево” по картата
за землището на с.Брягово.
на възстановената собственост за
землището на с.Брягово.

575

835/06-082013

835

Област Пловдивска,
община Първомай,

Имотът се
управлява от Кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ОМЕГА АГРО
основание чл. 12,
ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив
ал.5 от Закона за
общинската
собственост

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл. 12,
при АВ с ЕИК201304848,
ал.5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост

Поземлен имот с площ от 3,125
26,70 лв. (двадесет Имотът се
дка. (три декара, сто двадесет и пет и шест лева и 70 ст.) управлява от кмета

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-56/2015Първомай и отписан 02-05
със Заповед №РД-1556/05.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

землището на с. Буково с
ЕКАТТЕ 56335 имот с
№055055, местност
"Орташки чаир” по картата
на възстановената
собственост за землището
на с. Буково

576

577

578

579

836/06-082013

837/07-082013

838/23-082013

839/23-082013

836

Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на с. Буково с
ЕКАТТЕ 56335 имот с
№046024, местност
"Пейчо/кумано” по картата
на възстановената
собственост за землището
на с. Буково

837

Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на с. Буково с
ЕКАТТЕ 56335 имот с
№055094, местност
"Орташки чаир” по картата
на възстановената
собственост за землището
на с. Буково

838

Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Езерово, кв.9, УПИ V - 204
по плана на с. Езерово,
одобрен със заповед
№59/1986 год.

839

Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на с. Буково с
ЕКАТТЕ 56335 имот с
№055084, местност
"Орташки чаир” по картата
на възстановената
собственост за землището
на с. Буково

квадратни метра) с начин на
трайно ползване: НИВА, категория
на земята при неполивни условия:
Десета, съставляващ имот с номер
055055 (нула, пет, пет, нула, пет,
пет) в местността "Орташки чаир”
по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Буково

Поземлен имот с площ от 6,431
дка. (шест декара, четиристотин
тридесет и един квадратни метра)
с начин на трайно ползване:
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
на земята при неполивни условия:
Осма, съставляващ имот с номер
046024 (нула, четири, шест, нула,
две, четири) в местността
"Пейчо/кумано” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Буково.
Поземлен имот с площ от 35,395
дка. (тридесет и пет декара, триста
деветдесет и пет квадратни метра)
с начин на трайно ползване:
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
на земята при неполивни условия:
Десета, съставляващ имот с номер
055094 (нула, пет, пет, нула, девет,
четири) в местността "Орташки
чаир” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Буково
45/520 ид.ч. (четиридесет и пет от
петстотин и двадесет идеални
части) от дворно място цялото с
площ от 520 кв.м. (петстотин и
двадесет квадратни метра),
съставляващо незастроен
урегулиран поземлен имот (УПИ)
V - 204 (пет римско - двеста и
четири арабско) в кв. 9 (девет) по
регулационния план на с. Езерово,
предназначен за жилищно
строителство.
Поземлен имот с площ от 18,641
дка. (осемнадесет декара,
шестстотин четиридесет и един
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
НИВА, категория на земята при
неполивни условия: Десета,
съставляващ имот с номер 055084
(нула, пет, пет, нула, осем, четири)
в местността "Орташки чаир” по
картата на възстановената

на община Първомай
с ЕИК 000471536 на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост.
Договор за наем
№13-246 от
26.07.2019 г. за 1
год. с "ШАНС -2007"
ООД

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
180,10 лв. (сто и
с ЕИК 000471536 на
осемдесет лева и 10
основание чл.12, ал.5
ст.)
от Закона за
общинската
собственост.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
302,60 лв. (триста и с ЕИК 000471536 на
два лева и 60 ст.)
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост.

Имотът се
управлява от кмета
на Община
94,00 лв.
Първомай с ЕИК
(Деветдесет и
000471536 на
четири лева и 00 ст.) основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

159,40 лв. (сто
петдесет и девет
лева и 40 ст.)

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

580

840/04-102013

840

581

841/04-102013

841

582

842/04-102013

842

583

843/07-102013

843

584

844/07-102013

844

собственост за землището на с.
Буково
Поземлен имот с площ от 6,772
дка. (шест декара, седемстотин
Имотът се
Област Пловдивска,
седемдесет и два квадратни метра)
управлява от кмета
община Първомай,
с начин на трайно ползване:
на Община
землището на с. Градина с
829,60 лв.
НИВА. Категория на земята при
Първомай с ЕИК
ЕКАТТЕ 17484, местност
(осемстотин
неполивни условия: Пета,
000471536 на
“Летището” имот с
двадесет и девет
съставляващ имот №016190 (нула,
основание чл.12, ал.5
№016190 по картата на
лева и 60 ст.)
едно, шест, едно, девет, нула) в
от Закона за
възстановената собственост
местността "Летището” по картата
общинската
за землището на с. Градина
на възстановената собственост за
собственост
землището на с. Градина.
Поземлен имот с площ от 2,246
Област Пловдивска,
дка. (два декара, двеста
Имотът се
община Първомай,
четиридесет и шест квадратни
управлява от кмета
землището на с. Дълбок
метра) с начин на трайно ползване:
на община Първомай
извор с ЕКАТТЕ 24493
НИВА категория на земята при
209,00 лв. (Двеста и с ЕИК 000471536 на
имот с №166001, местност неполивни условия: Шеста,
девет лева и 00 ст.) основание чл.12, ал.5
"Ада кър" по картата на
съставляващ имот №166001(едно,
от Закона за
възстановената собственост шест, шест, нула, нула, едно) в
общинската
за землището на с. Дълбок местността "Ада кър" по картата
собственост.
извор.
на възстановената собственост за
землището на с. Дълбок извор.
Поземлен имот с площ от 2,637
Област Пловдивска,
дка. (два декара, шестстотин
Имотът се
община Първомай,
тридесет и седем квадратни метра)
управлява от кмета
землището на с. Дълбок
с начин на трайно ползване: НИВА
на община Първомай
извор с ЕКАТТЕ 24493
категория на земята при
323,00 лева (триста
с ЕИК 000471536 на
имот с №156009, местност неполивни условия: Пета,
двадесет и три лева
основание чл.12, ал.5
"Край село" по картата на съставляващ имот №156009 (едно, и 00 ст.)
от Закона за
възстановената собственост пет, шест, нула, нула, девет ) в
общинската
за землището на с. Дълбок местността "Край село" по картата
собственост.
извор.
на възстановената собственост за
землището на с. Дълбок извор.
Поземлен имот с площ от 2,968
дка. (два декара, деветстотин
Имотът се
Област Пловдивска,
шестдесет и осем квадратни метра)
управлява от кмета
община Първомай,
с начин на трайно ползване:
на Община
землището на с. Искра с
ИЗОСТАВЕНА НИВА. Категория
Първомай с ЕИК
ЕКАТТЕ 32826, местност на земята при неполивни условия: 78,50 (седемдесет и
000471536 на
“Дойкима” имот с №000236 Девета, съставляващ имот
осем лева и 50 ст.)
основание чл.12, ал.5
по картата на
№000236 (нула, нула, нула, две,
от Закона за
възстановената собственост три, шест) в местността "Дойкима”
общинската
за землището на с. Искра по картата на възстановената
собственост
собственост за землището на с.
Искра.
Поземлен имот с площ от 0,979
дка. (нула декара, деветстотин
Област Пловдивска,
Имотът се
седемдесет и девет квадратни
община Първомай,
управлява от кмета
метра) с начин на трайно ползване:
землището на с. Воден с
на община Първомай
НИВА, категория на земята при
113,70 лв. (сто и
ЕКАТТЕ 11627 имот с
с ЕИК 000471536 на
неполивни условия: Четвърта,
тринадесет лева и 70
№003032, местност
основание чл.12, ал.5
съставляващ имот с номер 003032 ст.)
"Хвоната” по картата на
от Закона за
(нула, нула, три, нула, три, две) в
възстановената собственост
общинската
местността "Хвоната” по картата
за землището на с. Воден.
собственост.
на възстановената собственост за
землището на с. Воден.

585

586

587

588

845/07-102013

846/07-102013

847/13-112012

848/08-102013

845

846

847

848

Поземлен имот с площ от 0,808
дка. (нула декара, осемстотин и
Област Пловдивска,
осем квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: НИВА, категория
землището на с. Воден с
на земята при неполивни условия: 83,40 лева
ЕКАТТЕ 11627 имот с
Четвърта, съставляващ имот с
(осемдесет и три
№064013, местност "Муса
номер 064013 (нула, шест, четири, лева и 40 ст.)
юрт” по картата на
нула, едно, три) в местността
възстановената собственост
"Муса юрт” по картата на
за землището на с. Воден.
възстановената собственост за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с площ от 12,021
дка. (дванадесет декара, двадесет и
Област Пловдивска,
един квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
землището на с. Бяла река с
НИВА, категория на земята при
876,30 лв.
ЕКАТТЕ 07675 имот с
неполивни условия: Шеста,
(осемстотин
№114046, местност "Гогов
съставляващ имот с номер 114046 седемдесет и шест
бунар” по картата на
(едно, едно, четири, нула, четири, лева и 30 ст.)
възстановената собственост
шест) в местността "Гогов бунар”
за землището на с. Бяла
по картата на възстановената
река.
собственост за землището на с.
Бяла река.
Поземлен имот с площ от 6,051
дка. (шест декара, петдесет и един
област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
землище село Езерово с
НИВА, категория на земята при
43,60 лева
ЕКАТТЕ 27139, местност неполивни условия: Десета,
(четиридесет три
"Пейово дере", имот
съставляващ имот с №000539
лева и 60 ст.)
№000539 по картата на
(нула, нула, нула, пет, три, девет) в
възстановената собственост местността "Пейово дере" по
за землището на с. Езерово. картата на възстановената
собственост за землището на с.
Езерово.
Поземлен имот с площ 3,154 дка.
(три декара, сто петдесет и четири
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: НИВА, категория
землището на с. Виница с
427,20 лв.
на земята при неполивни условия:
ЕКАТТЕ 11123, местност
(четиристотин
Четвърта, съставляващ имот
"Макият юрт", имот с
двадесет и седем
№061025 (нула, шест, едно, нула,
№061033 по картата на
лева и 20 ст.)
две, пет) в местността "Малкия
възстановената собственост
юрт" по картата на възстановената
за землището на с. Виница
собственост за землището на
с.Виница.

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

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

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

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

849/09-102013

849

Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 840 кв.м.
Имотът се
Област Пловдивска,
(осемстотин и четиридесет
управлява от кмета
община Първомай, село
квадратни метра), предназначен за
на община Първомай
Православен, квартал 45,
1 653,10 лв. (хиляда
жилищно строителство,
с ЕИК 000471536 на Продаден на Месут Алиосман
УПИ ІІ – общински по
шестстотин петдесет
съставляващ УПИ ІІ – общински
основание чл.12, ал.5 Хасан от с. Православен
регулационния план на с.
и три лева и 10 ст.)
(две римско – общински) в кв. 45
от Закона за
Православен, одобрен със
(четиридесет и пет) по
общинската
заповед №171/1986 година
регулационния план на с.
собственост.
Православен, област Пловдив.

590 850/09-10-

850

Област Пловдивска,

589

Поземлен имот с площ от 4,532

613,70 лв.

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-18/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1518/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

Имотът се

Договор за наем №РД-13-

Договор за покупкопродажба вписан под
№ 47, том 4, вх. №871,
дв.вх. №856 на
11.04.2014 год. в СВ
гр. Първомай и
отписан със Заповед
№РД- 15 303/18.06.2014 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-303/201406-18

2013
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851/09-102013

851

592

852/10-102013

852

593

853/10-102013

853

594

854/10-102013

854

595

855/10-102013

855

община Първомай,
дка (четири декара, петстотин
(шестстотин и
управлява от кмета 301/17.12.2018 г. за 5г. – наемател
землището на село Градина тридесет и два квадратни метра), с тринадесет лева и 70 на община Първомай "ТЕРА-57" ЕООД, гр. Първомай
с ЕКАТТЕ 17484, местност начин на трайно ползване: НИВА, ст.)
с ЕИК 000471536 на
„Райково дере чешм.” имот категория на земята при
основание чл.12, ал.5
№004303 по картата на
неполивни условия: Четвърта,
от Закона за
възстановената собственост съставляващ имот №004303 (нула,
общинската
за землището на с. Градина. нула, четири, три, нула, три) в
собственост.
местността „Райково дере чешм.”
по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Градина.
Поземлен имот с площ от 1,291
дка (един декар, двеста деветдесет
Област Пловдивска,
и един квадратни метра) с начин
Имотът се
община Първомай,
на трайно ползване: НИВА,
управлява от кмета
землището на село Градина категория на земята при
на община Първомай
191,80 лв. (сто
Договор за наем №РД-13с ЕКАТТЕ 17484, местност неполивни условия: Четвърта,
с ЕИК 000471536 на
деветдесет и един
301/17.12.2018 г. за 5г. – наемател
„Бейкър вети лозя” имот
съставляващ имот №005207 (нула,
основание чл.12, ал.5
лева и 80 ст.)
"ТЕРА-57" ЕООД, гр. Първомай
№005207 по картата на
нула, пет, две, нула, седем) в
от Закона за
възстановената собственост местността „Бейкър вети лозя” по
общинската
за землището на с. Градина. картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на с.
Градина.
Поземлен имот с площ от 1,662
дка (един декар, шестстотин
Област Пловдивска,
Имотът се
шестдесет и два квадратни метра)
община Първомай,
управлява от кмета
с начин на трайно ползване:
землището на село Градина
на община Първомай
НИВА, категория на земята при
146,60 лв. (сто
с ЕКАТТЕ 17484, местност
с ЕИК 000471536 на
неполивни условия: Пета,
четиридесет и шест
„Узунджа” имот №015180
основание чл.12, ал.5
съставляващ имот №015180 (нула, лева и 60 ст.)
по картата на
от Закона за
едно, пет, едно, осем, нула) в
възстановената собственост
общинската
местността „Узунджа” по картата
за землището на с. Градина.
собственост.
на възстановената собственост за
землището на с. Градина.
Поземлен имот с площ от 2,729
дка (два декара, седемстотин
Област Пловдивска,
Имотът се
двадесет и девет квадратни метра)
община Първомай,
управлява от кмета
с начин на трайно ползване:
землището на село Градина
на община Първомай
НИВА, категория на земята при
267,40 лв. (двеста
Договор за наем №РД-13с ЕКАТТЕ 17484, местност
с ЕИК 000471536 на
неполивни условия: Пета,
шестдесет и седем
301/17.12.2018 г. за 5г. – наемател
„Узунджа” имот №015342
основание чл.12, ал.5
съставляващ имот №015342 (нула, лева и 40 ст.)
"ТЕРА-57" ЕООД, гр. Първомай
по картата на
от Закона за
едно, пет, три, четири, две) в
възстановената собственост
общинската
местността „Узунджа” по картата
за землището на с. Градина.
собственост.
на възстановената собственост за
землището на с. Градина.
Поземлен имот с площ от 4,267
дка (четири декара,двеста
Област Пловдивска,
Имотът се
шестдесет и седем квадратни
община Първомай,
управлява от кмета
метра) с начин на трайно ползване:
землището на село Градина
418,20
на община Първомай
НИВА, категория на земята при
Договор за наем №РД-13с ЕКАТТЕ 17484, местност
лв.(четиристотин и с ЕИК 000471536 на
неполивни условия: Пета,
301/17.12.2018 г. за 5г. – наемател
„Узунджа” имот №015350
осемнадесет лева и основание чл.12, ал.5
съставляващ имот №015350 (нула,
"ТЕРА-57" ЕООД, гр. Първомай
по картата на
20 ст.)
от Закона за
едно, пет, три, пет, нула) в
възстановената собственост
общинската
местността „Узунджа” по картата
за землището на с. Градина.
собственост.
на възстановената собственост за
землището на с. Градина.
Област Пловдивска,
Незастроен урегулиран поземлен 9 478,90 лв. (девет Имотът се
Продаден на "ВАЛИТЕКС" ООД
община Първомай, гр.
имот с площ от 2 120 кв.м. (две
хиляди
управлява от кмета гр. Пловдив.

Договор за покупко - Заповед за
продажба вписан под отписване:

Първомай, кв. Дебър, кв.
20, УПИ ІІ-промишлени
дейности по плана на
кв.Дебър, одобрен със
Заповед №626/1965 год..
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857/15-102013
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858/15-102013
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859/16-102013
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860/16-102013
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хиляди сто и двадесет квадратни четиристотин
метра), съставляващ УПИ ІІ седемдесет и осем
промишлени дейности (две римско лева и 90 ст.)
–промишлени дейности) в кв. 20
(двадесет) по плана на кв.Дебър,
гр. Първомай.

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

Поземлен имот с площ от 1,469
дка (един декар, четиристотин
Област Пловдивска,
шестдесет и девет квадратни
Имотът се
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
землището на село Градина НИВА, категория на земята при
на община Първомай
189,40 лв. (сто
Договор за наем №РД-13с ЕКАТТЕ 17484, местност неполивни условия: Четвърта,
с ЕИК 000471536 на
осемдесет и девет
301/17.12.2018 г. за 5г. – наемател
„Върбенака” имот
съставляващ имот №017177 (нула,
основание чл.12, ал.5
лева и 40 ст.)
"ТЕРА-57" ЕООД, гр. Първомай
№017177 по картата на
едно, седем, едно, седем, седем) в
от Закона за
възстановената собственост местността „Върбенака” по
общинската
за землището на с. Градина. картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на с.
Градина.
Поземлен имот с площ от 3,137
дка (три декара, сто тридесет и
Област Пловдивска,
Имотът се
седем квадратни метра) с начин на
община Първомай,
управлява от кмета
трайно ползване: НИВА, категория
землището на село Градина
на община Първомай
на земята при неполивни условия: 246,00 лв. (двеста
Договор за наем №РД-13с ЕКАТТЕ 17484, местност
с ЕИК 000471536 на
Пета, съставляващ имот №035175 четиридесет и шест
301/17.12.2018 г. за 5г. – наемател
„Чакърови ниви” имот
основание чл.12, ал.5
(нула, три, пет, едно, седем, пет) в лева)
"ТЕРА-57" ЕООД, гр. Първомай
№035175 по картата на
от Закона за
местността „Чакърови ниви” по
възстановената собственост
общинската
картата на възстановената
за землището на с. Градина.
собственост.
собственост за землището на с.
Градина.
Поземлен имот с площ от 11,042
дка (единадесет декара,
Област Пловдивска,
четиридесет и два квадратни
Имотът се
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
землището на село Градина НИВА, категория на земята при
на община Първомай
1 168,60 лв. (хиляда
Договор за наем №РД-13с ЕКАТТЕ 17484, местност неполивни условия: Пета,
с ЕИК 000471536 на
сто шестдесет и
301/17.12.2018 г. за 5г. – наемател
„Крушевски крушак” имот съставляващ имот №038001 (нула,
основание чл.12, ал.5
осем лева и 60 ст.)
"ТЕРА-57" ЕООД, гр. Първомай
№038001 по картата на
три, осем, нула, нула, едно) в
от Закона за
възстановената собственост местността „Крушевски крушак”
общинската
за землището на с. Градина. по картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на с.
Градина.
Поземлен имот с площ от 1,060
дка (един декар и шестдесет
Област Пловдивска,
Имотът се
квадратни метра) с начин на
община Първомай,
управлява от кмета
трайно ползване: НИВА, категория
землището на село Градина
на община Първомай
на земята при неполивни условия: 147,70 лв. (сто
Договор за наем №РД-13с ЕКАТТЕ 17484, местност
с ЕИК 000471536 на
Четвърта, съставляващ имот
четиридесет и седем
301/17.12.2018 г. за 5г. – наемател
„Белия бряг” имот
основание чл.12, ал.5
№039142 (нула, три, девет, едно, лева и 70 ст.)
"ТЕРА-57" ЕООД, гр. Първомай
№039142 по картата на
от Закона за
четири, две) в местността „Белия
възстановената собственост
общинската
бряг” по картата на възстановената
за землището на с. Градина.
собственост.
собственост за землището на с.
Градина.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 2,100
Имотът се
община Първомай,
дка (два декара и сто квадратни
341,30 лв. (триста управлява от кмета Договор за наем №РД-13землището на село Градина метра) с начин на трайно ползване: четиридесет и един на община Първомай 301/17.12.2018 г. за 5г. – наемател
с ЕКАТТЕ 17484, местност НИВА, категория на земята при
лева и 30 ст.)
с ЕИК 000471536 на "ТЕРА-57" ЕООД, гр. Първомай
„Белия бряг” имот
неполивни условия: Четвърта,
основание чл.12, ал.5

№166, том І, дв.вх.
РД-15-87/2014№224 от 07.02.2014 г. 02-25
и отписан със Заповед
№РД -15-87 от
25.02.2014 год. на
кмета на община
Първомай.
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№039147 по картата на
съставляващ имот №039147 (нула,
от Закона за
възстановената собственост три, девет, едно, четири, седем) в
общинската
за землището на с. Градина. местността „Белия бряг” по
собственост.
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Градина.
Поземлен имот с площ от 4,096
дка (четири декара, деветдесет и
Област Пловдивска,
Имотът се
шест квадратни метра) с начин на
община Първомай,
управлява от кмета
трайно ползване: НИВА, категория
землището на село Градина
570,80
на община Първомай
на земята при неполивни условия:
Договор за наем №РД-13с ЕКАТТЕ 17484, местност
лв.(петстотин и
с ЕИК 000471536 на
Четвърта, съставляващ имот
301/17.12.2018 г. за 5г. – наемател
„Дикме алан” имот
седемдесет лева и 80 основание чл.12, ал.5
№039014 (нула, три, девет, нула,
"ТЕРА-57" ЕООД, гр. Първомай
№039014 по картата на
ст.)
от Закона за
едно, четири) в местността „Дикме
възстановената собственост
общинската
алан” по картата на възстановената
за землището на с. Градина.
собственост.
собственост за землището на с.
Градина.
Поземлен имот с площ от 32,873
дка. (тридесет и два декара,
Имотът се
Област Пловдивска,
осемстотин седемдесет и три
управлява от кмета
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
на Община
землището на с.Брягово с трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА 5 343,00 лв. (пет
Първомай и Булстат
ЕКАТТЕ 06745, местност НИВА. Категория на земята при хиляди триста
000471536 Ю на
"Лозята” имот с №086005 неполивни условия: Четвърта,
четиридесет и три
основание чл.12, ал.5
по картата на
съставляващ имот №086005 (нула, лева и 00 ст.)
от Закона за
възстановената собственост осем, шест, нула, нула, пет) в
общинската
за землището на с.Брягово. местността "Лозята” по картата на
собственост
възстановената собственост за
землището на с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 20,473
дка. (двадесет декара,
Имотът се
Област Пловдивска,
четиристотин седемдесет и три
управлява от кмета
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
на Община
землището на с.Брягово с трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА 2 535,40 лв. (две
Първомай и Булстат
ЕКАТТЕ 06745, местност НИВА. Категория на земята при хиляди петстотин
000471536 Ю на
"Лозята” имот с №086003 неполивни условия: Четвърта,
тридесет и пет лева
основание чл.12, ал.5
по картата на
съставляващ имот №086003 (нула, и 40 ст.)
от Закона за
възстановената собственост осем, шест, нула, нула, три) в
общинската
за землището на с.Брягово. местността "Лозята” по картата на
собственост
възстановената собственост за
землището на с. Брягово.
Поземлен имот с площ от 55, 859
дка. (петдесет и пет декара,
Област Пловдивска,
осемстотин петдесет и девет
Имотът се
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
управлява от кмета
землището на с. Буково с трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
на община Първомай
ЕКАТТЕ 56335 имот с
НИВА, категория на земята при
1 027,80 лв.(хиляда
с ЕИК 000471536 на
№058094, местност
неполивни условия: Девета,
двадесет и седем
основание чл.12, ал.5
"Мандр.път/ ортаклъка” по съставляващ имот №058094 (нула, лева и 80 ст.)
от Закона за
картата на възстановената пет, осем, нула, девет, четири) в
общинската
собственост за землището местността "МАНДР. ПЪТ/
собственост.
на с. Буково.
ОРТАКЛЪКА” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Буково.
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 5,012
Имотът се
808,00 лв.
Първомай, землището на дка. (пет декара и дванадесет
управлява от Кмета Продаден на Митко Асенов
(осемстотин и осем
град Първомай с ЕКАТТЕ квадратни метра) с начин на
на община Първомай Кирев
лева и 00 ст.)
59080, местност "Гидик
трайно ползване: НИВА, категория
с ЕИК 000471536 на

Договор за покупко
продажба вписан под
4, том 4, вх. №826,
дв.вх. №804 на

Заповед за
отписване:
РД-15-305/201406-18

чаир" имот с №900091 по
картата на възстановената
собственост за землището
на гр. Първомай.
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869/12-112013
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на земята при неполивни условия:
основание чл.12, ал.5
четвърта, съставляващ имот с
от Закона за
номер 900091 (девет, нула, нула,
общинската
нула, девет, едно) в местността
собственост.
„ГИДИК ЧАИР" по картата на
възстановената собственост за
землището на гр. Първомай,
област Пловдив.
3 400/9 138 ид. ч. (три хиляди и
четиристотин от девет хиляди сто
тридесет и осем идеални части) от
Област Пловдивска,
незастроено дворно място цялото с
община Първомай, гр.
Имотът се
площ от 9 138 кв.м. (девет хиляди
Първомай, кв. 164, ПИ с пл.
управлява от кмета
сто тридесет и осем квадратни
№2725, УПИ ХІІІ –
17 901, 00 лв.
на община Първомай
метра), съставляващо урегулиран
обслужващи и складови
(седемнадесет
с ЕИК 000471536 на
поземлен имот (УПИ) ХІІІ –
дейности по плана на гр.
хиляди деветстотин основание чл.12, ал.5
обслужващи и складови дейности
Първомай, одобрен със
и един лева и 00 ст.) от Закона за
(тринадесет римско – обслужващи
Заповед №РД-15-666/1994
общинската
и складови дейности) в кв. 164 (сто
год. и Заповед №РД -15собственост.
шестдесет и четири) по
516/25.09.2013 год.
регулационния план на гр.
Първомай, предназначен за
обслужващи и складови дейности.
55/1 140 ид.ч. (петдесет и пет от
хиляда сто и четиридесет идеални
Имотът се
Област Пловдивска,
части) от дворно място цялото с
управлява от кмета
община Първомай, с.
площ от 1 140 кв.м. (хиляда сто и
на Община
Татарево, квартал 5, УПИ четиридесет квадратни метра),
114,80 лв. (сто
Първомай с ЕИК
ІХ - 157 по регулационния съставляващо незастроен
ичетиринадесет лева 000471536 на
план на с. Татарево,
урегулиран поземлен имот (УПИ)
и 80 ст.)
основание чл.12, ал.5
одобрен със заповед
ІХ - 157 (девет римско - сто
от Закона за
№329/1980 год. и заповед петдесет и седем арабско) в кв. 5
общинската
№РД-22-77/1989 год.
(пет) по регулационния план на с.
собственост
Татарево, предназначен за
жилищно строителство.
Поземлен имот с площ от 0,750
Област Пловдивска,
дка. (нула декара, седемстотин и
община Първомай,
петдесет квадратни метра) с начин
Имотът се
землището на село
на трайно ползване: ЛОЗЕуправлява от кмета
Драгойново с ЕКАТТЕ
ТЕРАСИРАНО, категория на
на община Първомай
115,80 лв. (сто и
23385, местност
земята при неполивни условия:
с ЕИК: 000471536 на
петнадесет лева и 80
„Келемите”, имот с
Шеста, съставляващ имот с
основание чл.12, ал.5
ст.)
№075117 по картата на
№075117 (нула, седем, пет, едно,
от Закона за
възстановената собственост едно, седем) в местността
общинската
за землището на с.
„КЕЛЕМИТЕ” по картата на
собственост
Драгойново.
възстановената собственост за
землището на с. Драгойново.
Поземлен имот с площ от 0,427
Област Пловдивска,
дка. (нула декара, четиристотин
Имотът се
община Първомай,
двадесет и седем квадратни метра)
управлява от кмета
землището на село
с начин на трайно ползване: ЛОЗЕна община
Драгойново с ЕКАТТЕ
ТЕРАСИРАНО, категория на
Първомай, ЕИК:
23385, местност
65,90 лв. (шестдесет
земята при неполивни условия:
000471536 на
„Келемите”, имот с
и пет лева и 90 ст.)
Шеста, съставляващ имот с
основание чл.12, ал.5
№075130 по картата на
№075130 (нула, седем, пет, едно,
от Закона за
възстановената собственост
три, нула) в местността
общинската
за землището на с.
„КЕЛЕМИТЕ” по картата на
собственост
Драгойново.
възстановената собственост за

07.04.2014 год. в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15305/18.06.2014 год. на
Кмета на община
Първомай.
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землището на с. Драгойново.
Поземлен имот с площ от 45,986
дка. (четиридесет и пет декара,
Област Пловдивска,
деветстотин осемдесет и шест
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на село
трайно ползване: ЛОЗЕ7 773,90 лв. (Седем
Драгойново с ЕКАТТЕ
ТЕРАСИРАНО, категория на
хиляди седемстотин
23385, местност „Хаджиева земята при неполивни условия:
седемдесет и три
кория”, имот с №075182 по Шеста, съставляващ имот с
лева и 90 ст.)
картата на възстановената №075182 (нула, седем, пет, едно,
собственост за землището осем, две) в местността
на с. Драгойново.
„ХАДЖИЕВА КОРИЯ” по картата
на възстановената собственост за
землището на с. Драгойново.
Поземлен имот с площ от 2,699
дка. (два декара, шестстотин
Област Пловдивска,
деветдесет и девет квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на село
НИВА, категория на земята при
Драгойново с ЕКАТТЕ
278,50 лв. (двеста
неполивни условия: Четвърта,
23385, местност „Чуките”,
седемдесет и осем
съставляващ имот с №021017
имот с №021017 по картата
лева и 50 ст.)
(нула, две, едно, нула, едно, седем)
на възстановената
в местността „ЧУКИТЕ” по
собственост за землището
картата на възстановената
на с. Драгойново.
собственост за землището на с.
Драгойново.
Поземлен имот с площ от 4,954
дка. (четири декара, деветстотин
Област Пловдивска,
петдесет и четири квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на село
НИВА, категория на земята при
Драгойново с ЕКАТТЕ
119,60 лв. (сто и
неполивни условия: Девета,
23385, местност „Гаргите”,
деветнадесет лева и
съставляващ имот с №094121
имот с №094121 по картата
60 ст.)
(нула, девет, четири, едно, две,
на възстановената
едно) в местността „ГАРГИТЕ” по
собственост за землището
картата на възстановената
на с. Драгойново.
собственост за землището на с.
Драгойново.
Поземлен имот с площ от 1,500
Област Пловдивска,
дка. (един декар и петстотин
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на село
трайно ползване: НИВА, категория
Драгойново с ЕКАТТЕ
на земята при неполивни условия: 27,60 лв. (двадесет
23385, местност „Потока”, Девета, съставляващ имот с
и седем лева и 60
имот с №094112 по картата №094112 (нула, девет, четири,
ст.)
на възстановената
едно, едно, две) в местността
собственост за землището „ПОТОКА” по картата на
на с. Драгойново.
възстановената собственост за
землището на с. Драгойново.
Поземлен имот с площ от 4,574
Област Пловдив, община
дка. (четири декара, петстотин
Първомай, землището на с
седемдесет и четири квадратни
Драгойново с ЕКТТЕ
метра) с начин на трайно ползване: 259,30 лв. (двеста
23385, местност "Хасара",
ЛИВАДА, категория на земята при петдесет и девет
имот с №076037 по картата
неполивни условия: Шеста,
лева и 30 ст.)
на възстановената
съставляващ имот номер №076037
собственост за землището
(нула, седем, шест, нула, три,
на с. Драгойново.
седем) в местността „ХАСАРА” по

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК: 00047153 на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК: 00047153 на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК: 00047153 на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК: 00047153 на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК: 00047153 на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост
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картата на възстановената
собственост за землището на с.
Драгойново.
Поземлен имот с площ от 1,731
дка. (един декар, седемстотин
Област Пловдив, община тридесет и един квадратни метра)
Първомай, землището на с с начин на трайно ползване:
Драгойново с ЕКТТЕ
НИВА, категория на земята при
23385, местност "Селска
неполивни условия: Девета,
31,90 лв. (тридесет
кория", имот с №062183 по съставляващ имот номер №062183 и един лева и 90 ст.)
картата на възстановената (нула, шест, две, едно, осем, три) в
собственост за землището местността „СЕЛСКА КОРИЯ” по
на с. Драгойново.
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Драгойново.
Поземлен имот с площ от 0,157
дка. (нула декара, сто петдесет и
Област Пловдив, община
седем квадратни метра) с начин на
Първомай, землището на с.
трайно ползване: НИВА, категория
Драгойново с ЕКТТЕ
на земята при неполивни условия:
23385, местност "Гробето",
3,20 лв. (три лева и
Девета, съставляващ имот номер
имот с №085157 по картата
20 ст.)
№085157 (нула, осем, пет, едно,
на възстановената
пет, седем) в местността
собственост за землището
„ГРОБЕТО” по картата на
на с. Драгойново.
възстановената собственост за
землището на с. Драгойново.
Поземлен имот с площ от 1,311
дка. (един декар, триста и
Област Пловдив, община
единадесет квадратни метра) с
Първомай, землището на с.
начин на трайно ползване: НИВА,
Драгойново с ЕКТТЕ
категория на земята при
23385, местност
31,70 лева
неполивни условия: Девета,
"Балнъклъка", имот с
(тридесет и един
съставляваща имот с номер 090051
№090051 по картата на
лева и 70 ст.)
(нула, девет, нула, нула, пет, едно)
възстановената собственост
в местността "БАЛНЪКЛЪКА" по
за землището на с.
картата на възстановената
Драгойново.
собственост за землището на с.
Драгойново.
Поземлен имот с площ от 1,854
дка. (един декар, осемстотин
Област Пловдив, община петдесет и четири квадратни
Първомай, землището на с. метра) с начин на трайно ползване:
Драгойново с ЕКТТЕ
ЕРОЗИРАНА НИВА, категория на
23385, местност "Огнената земята при неполивни условия:
190,80 лева (сто и
воденица", имот с №060005 Пета, съставляващ имот номер
деветдесет лева и 80
по картата на
№060005 (нула, шест, нула, нула, ст.)
възстановената собственост нула, пет) в местността
за землището на с.
„ОГНЕНАТА ВОДЕНИЦА” по
Драгойново.
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Драгойново.
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 2,358
Първомай, землището на с. дка. (два декара, триста петдесет и
Драгойново с ЕКТТЕ
осем квадратни метра) с начин на 227,80 лв (двеста
23385, местност "Бял бряг", трайно ползване: ЛИВАДА,
двадесет и седем
имот с №056017 по картата категория на земята при
лева и 80 ст.)
на възстановената
неполивни условия: Четвърта,
собственост за землището съставляващ имот номер №056017

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК: 00047153 на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК: 00047153 на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

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

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

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

на с. Драгойново.
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(нула, пет, шест, нула, едно, седем)
собственост
в местността „БЯЛ БРЯГ” по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Драгойново.
Поземлен имот с площ от 3,401
Област Пловдивска,
дка. (три декара, четиристотин и
Имотът се
община Първомай,
един квадратни метра) с начин на
управлява от кмета
землището на село
трайно ползване: НИВА, категория
на община Първомай
Татарево с ЕКАТТЕ 72093, на земята при неполивни условия:
300,00 лева (триста с ЕИК 000471536 на
местност „Дол. долма
Шеста, съставляващ имот
лева и 00 ст.)
основание чл.12, ал.5
долмата” имот №025055 по №025055 (нула, две, пет, нула, пет,
от Закона за
картата на възстановената пет) в местността „ДОЛ. ДОЛМА
общинската
собственост за землището ДОЛМАТА” по картата на
собственост.
на с. Татарево.
възстановената собственост за
землището на с. Татарево.
Поземлен имот с площ от 15,417
дка. (петнадесет декара,
Област Пловдивска,
четиристотин и седемнадесет
Имотът се
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
управлява от кмета
землището на село
трайно ползване: НИВА, категория
на община Първомай
Татарево с ЕКАТТЕ 72093,
1 311,20 лв. (хиляда
на земята при неполивни условия:
с ЕИК: 000471536 на
местност „Стария юрт”
триста и единадесет
Шеста, съставляващ имот
основание чл.12, ал.5
имот №021026 по картата
лева и 20 ст.)
№021026 (нула, две, едно, нула,
от Закона за
на възстановената
две, шест) в местността
общинската
собственост за землището
„СТАРИЯТ ЮРТ” по картата на
собственост.
на с. Татарево.
възстановената собственост за
землището на с. Татарево.
Поземлен имот с площ 18,806 дка.
Област Пловдивска,
(осемнадесет декара, осемстотин и
Имотът се
община Първомай,
шест квадратни метра) с начин на
управлява от кмета
землището на село
трайно ползване: НИВА, категория
на община Първомай Продаден на Йордан Димитров
Татарево с ЕКАТТЕ 72093, на земята при неполивни условия: 1 371,00 лв. (хиляда
с ЕИК 000471536 на Костадинов с постоянен адрес:
местност „Държавен баир” Шеста, съставляващ имот
триста седемдесет и
основание чл.12, ал.5 гр. София, обл. София, ул.
имот №041013 по картата №041013 (нула, четири, едно,
един лева и 00 ст.)
от Закона за
"Ястребец" №9А вх. В, ет. 1, ап. 1
на възстановената
нула, едно, три) в местността
общинската
собственост за землището „ДЪРЖАВЕН БАИР” по картата
собственост.
на с. Татарево.
на възстановената собственост за
землището на с. Татарево.
Поземлен имот с площ 4,242 дка.
Област Пловдивска,
(четири декара, двеста четиридесет
Имотът се
община Първомай,
и два квадратни метра) с начин на
управлява от кмета
землището на село
трайно ползване: НИВА, категория
на община Първомай
Татарево с ЕКАТТЕ 72093, на земята при неполивни условия:
309,20 ст. (триста и с ЕИК 000471536 на
местност „Клюнкя” имот Шеста, съставляващ имот
девет лева и 20 ст.) основание чл.12, ал.5
№031025 по картата на
№031025 (нула, три, едно, нула,
от Закона за
възстановената собственост две, пет,) в местността
общинската
за землището на с.
„КЛЮНКЯ” по картата на
собственост.
Татарево.
възстановената собственост за
землището на с. Татарево.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ 2,794 дка.
Имотът се
община Първомай,
(два декара, седемстотин
управлява от кмета
землището на село
деветдесет и четири квадратни
на община Първомай Продаден на Йордан Димитров
246,40 лв. (двеста
Татарево с ЕКАТТЕ 72093, метра) с начин на трайно ползване:
с ЕИК 000471536 на Костадинов с постоянен адрес:
четиридесет и шест
местност „Г. долма
НИВА, категория на земята при
основание чл.12, ал.5 гр. София, обл. София, ул.
лева и 40 ст.)
мишето” имот №024030 по неполивни условия: Пета,
от Закона за
"Ястребец" №9А вх. В, ет. 1, ап. 1
картата на възстановената съставляващ имот с номер 024030
общинската
собственост за землището (нула, две, четири, нула, три, нула)
собственост.

Договор за покупкопродажба вп. №1, том
3, вх. №593, дв. вх.
№579 на 06.04.2015
год. в Службата по
вписваниятя гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15204 от 22.04.2015 год.
на кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-204/201504-22

Договор за покупкопродажба вп. №1, том
3, вх. №593, дв. вх.
№579 на 06.04.2015
год. в Службата по
вписваниятя гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15-

Заповед за
отписване:
РД-15-204/201504-22

на с. Татарево.
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в местността „Г. ДОЛМА
МИШЕТО” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Татарево.
Поземлен имот с площ 2,483 дка.
(два декара, четиристотин
Област Пловдивска,
осемдесет и три квадратни метра)
община Първомай,
с начин на трайно ползване:
землището на село
НИВА, категория на земята при
Татарево с ЕКАТТЕ 72093,
181,00 лв. (сто
неполивни условия: Шеста,
местност „Муранлицки
осемдесет и един
съставляващ имот с номер 030045
път” имот №030045 по
лева и 00 ст.)
(нула, три,нула, нула, четири, пет)
картата на възстановената
в местността „МУРАНЛИЦКИ
собственост за землището
ПЪТ” по картата на
на с. Татарево.
възстановената собственост за
землището на с. Татарево.

204 от 06.04.2015 год.
на кмета на община
Първомай

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай Продаден на Йордан Димитров
с ЕИК 000471536 на Костадинов с постоянен адрес:
основание чл.12, ал.5 гр. София, обл. София, ул.
от Закона за
"Ястребец" №9А вх. В, ет. 1, ап. 1
общинската
собственост.

Договор за покупкопродажба вп. №1, том
3, вх. №593, дв. вх.
№579 на 06.04.2015
год. в Службата по
вписваниятя гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15204 от 22.04.2015 год.
на кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-204/201504-22

Поземлен имот с площ от 10.000
дка (десет декара) с начин на
Имотът се
област Пловдив, община
трайно ползване: НИВА, категория
управлява от кмета
Първомай, землището на с.
на земята при неполивни условия: 882,00 лв.
на община Първомай Продаден на Йордан Димитров
Татарево с ЕКТТЕ 72093,
Пета, съставляващ имот с номер (осемстотин
ЕИК: 000471536 на Костадинов с постоянен адрес:
местност "Дол. долма
025040 (нула, две, пет, нула,
осемдесет и два лева основание чл.12, ал. гр. София, обл. София, ул.
долмата", имот с номер
четири, нула) в местността „ДОЛ. и 00 ст.)
5 от Закона за
"Ястребец" №9А вх. В, ет. 1, ап. 1
025040 по КВС за
ДОЛМА ДОЛМАТА” по картата
общинската
землището на с. Татарево.
на възстановената собственост за
собственост.
землището на с. Татарево.

Договор за покупкопродажба вп. №1, том
3, вх. №593, дв. вх.
№579 на 06.04.2015
год. в Службата по
вписваниятя гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15204 от 22.04.2015 год.
на кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-204/201504-22

Договор за покупкопродажба вп. №1, том
3, вх. №593, дв. вх.
№579 на 06.04.2015
год. в Службата по
вписваниятя гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15204 от 06.04.2015 год.
на кмета на община
Първомай

Заповед за
отписване:
РД-15-204/201504-22

Поземлен имот с площ от 6.553
дка (шест декара, петстотин
Област Пловдив, община петдесет и три квадратни метра) с
Първомай, землището на с. начин на трайно ползване: НИВА,
Татарево с ЕКАТТЕ 72093, категория на земята при
местност "Блатището",
неполивни условия: Пета,
имот с номер 029023 по
съставляващ имот с номер 029023
картата на възстановената (нула, две, девет, нула, две, три) в
собственост за землището местността „БЛАТИЩЕТО” по
на с. Татарево.
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Татарево.
Поземлен имот с площ от 5.565
дка (пет декара, петстотин
Област Пловдив, община
шестдесет и пет квадратни метра)
Първомай, землището на с.
с начин на трайно ползване:
Татарево с ЕКАТТЕ 72093,
НИВА, категория на земята при
местност „Г. долма
неполивни условия: Пета,
мишето” имот с номер
съставляващ имот с номер 024028
024028 по картата на
(нула, две, четири, нула, две, осем)
възстановената собственост
в местността „Г. ДОЛМА
за землището на с.
МИШЕТО” по картата на
Татарево.
възстановената собственост за
землището на с. Татарево.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 5,730
община Първомай,
дка (пет декара, седемстотин и
землището на село Градина тридесет квадратни метра) с начин
с ЕКАТТЕ 17484, местност на трайно ползване: НИВА,
„Райково дере чешм.” имот категория на земята при
№004121 по картата на
неполивни условия: Пета (4,002) и
възстановената собственост Четвърта (1,728), съставляващ

578,00 лв.
(петстотин
седемдесет и осем
лева и 00 ст.)

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

Имотът се
управлява от кмета
490,80 лв.
на община Първомай Продаден на Йордан Димитров
(четиристотин и
с ЕИК: 000471536 на Костадинов с постоянен адрес:
деветдесет лева и 80 основание чл.12, ал. гр. София, обл. София, ул.
ст.)
5 от Закона за
"Ястребец" №9А вх. В, ет. 1, ап. 1
общинската
собственост.

645,90 лв.
(шестстотин
четиридесет и пет
лева и 90 ст.)

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
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за землището на с. Градина. имот с номер 004121 (нула, нула,
собственост.
четири, едно, две, едно) в
местността „РАЙКОВО ДЕРЕ
ЧЕШМ.” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Градина.
Поземлен имот с площ 6,095 дка
(шест декара, деветдесет и пет
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
Имотът се
община Първомай,
трайно ползване: НИВА, категория
управлява от кмета
землището на село Градина на земята при неполивни условия:
на община Първомай
803,60 лв.
с ЕКАТТЕ 17484, местност Пета (2,820) и Четвърта (3,275),
с ЕИК 000471536 на
(осемстотин и три
„Райково дере чешм.” имот съставляваща имот с номер 004123
основание чл.12, ал.5
лв. и 60 ст.)
№004123 по картата на
(нула, нула, четири, едно, две, три)
от Закона за
възстановената собственост в местността „РАЙКОВО ДЕРЕ
общинската
за землището на с. Градина. ЧЕШМ.” по картата на
собственост.
възстановената собственост за
землището на с. Градина.
Поземлен имот с площ 4,097 дка
(четири декара, деветдесет иседем
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
Имотът се
община Първомай,
трайно ползване: НИВА, категория
управлява от кмета
землището на село Градина на земята при неполивни условия: 421,50 лв.
на община Първомай
с ЕКАТТЕ 17484, местност Пета съставляваща имот с номер (четиристотин
с ЕИК 000471536 на
„Райково дере чешм.” имот 004194 (нула, нула, четири, едно, двадесет и един лева основание чл.12, ал.5
№004194 по картата на
девет, четири) в местността
и 50 ст.)
от Закона за
възстановената собственост „РАЙКОВО ДЕРЕ ЧЕШМ.” по
общинската
за землището на с. Градина. картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на с.
Градина.
Поземлен имот с площ 2,913 дка
(два декара, деветстотин и
Област Пловдивска,
тринадесет квадратни метра) с
Имотът се
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА,
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
землището на село Градина категория на земята при
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕКАТТЕ 17484, местност неполивни условия: Пета,
308,40 лв. (триста и с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
„Крушевски крушак”, имот съставляваща имот с номер 038170 осем лева и 40 ст.) основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК201304848,
№038170 по картата на
(нула, три, осем, едно, седем, нула)
от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост в местността „КРУШЕВСКИ
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на с. Градина. КРУШАК” по картата на
собственост.
възстановената собственост за
землището на с. Градина.
1200/1860 ид. ч. (хиляда и двеста
от хиляда осемстотин и шестдесет
Област Пловдивска,
идеални части) от незастроено
Имотът се
община Първомай, село
дворно място, цялото с площ от 1
управлява от кмета
Дълбок извор, кв. 81, ПИ с 860 кв.м. (хиляда осемстотин и
4 231,20 лв.
на община Първомай
пл. 796, УПИ ХІ - 796 по шестдесет квадратни метра),
(четирит хиляди
с ЕИК 000471536 на Продаден на Добринка Петрова
регулационния план на с. съставляващо урегулиран
двеста тридесет и основание чл.12, ал.5 Петкова
Дълбок извор, одобрен със поземлен имот (УПИ) ХІ -796
един лева и 20 ст.) от Закона за
Заповед №374/1971 год. и (единадесет римско – седемстотин
общинската
изменен със Заповед №РД - деветдесет и шест арабско) в кв. 81
собственост.
15-507/20.09.2013 год.
(осемдесет и едно) по
регулационния план на с. Дълбок
извор.
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 3,443
421,80
Имотът се
Продаден на "ОМЕГА АГРО
Първомай, землището на дка. (три декара, четиристотин
(четиристотин
управлява от Кмета ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
град Първомай с ЕКАТТЕ четиридесет и три квадратни
двадесет и един лв. на община Първомай вписано в Търговския регистър

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-26/2015Първомай и отписан 01-16
със Заповед №РД-1526/16.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№162, том 5,
вх.№1396, дв.вх.
№1322 на 29.05.2014
год. в Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15302/18.06.2014 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-302/201406-18

Договор за покупко - Заповед за
продажба вписан под отписване:
№49, том 9, вх. №2522, РД-15-115/2015-

59080, местност "ГЕРЕНА"
имот с №047004 по картата
на възстановената
собственост за землището
на гр. Първомай.
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Област Пловдив, община
Първомай, землището на
град Първомай с ЕКАТТЕ
59080, местност "Марата"
имот с №108015 по картата
на възстановената
собственост за землището
на гр. Първомай.

896

Област Пловдив, община
Първомай, землището на
град Първомай с ЕКАТТЕ
59080, местност
"Чилингирско т. ямач"
имот с №110022 по картата
на възстановената
собственост за землището
на гр. Първомай.

897

Област Пловдив, община
Първомай, землището на
град Първомай с ЕКАТТЕ
59080, местност
"Чилингирско т. ямач"
имот с №113073 по картата
на възстановената
собственост за землището
на гр. Първомай.

898

Област Пловдив, община
Първомай, землището на
град Първомай с ЕКАТТЕ
59080, местност
"Чилингирско т. ямач"
имот с №112059 по картата
на възстановената
собственост за землището
на гр. Първомай.

метра) с начин на трайно ползване: и 80 ст.)
НИВА, категория на земята при
неполивни условия: Пета,
съставляващ имот с номер 047004
(нула, четири, седем, нула, нула,
четири) в местността „ГЕРЕНА"
по картата на възстановената
собственост за землището на гр.
Първомай, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,287
дка. (един декар, двеста осемдесет
и седем квадратни метра) с начин
на трайно ползване: НИВА,
категория на земята при
29,60 лв. (двадесет
неполивни условия:Девета,
и девет лева и 60
съставляващ имот с номер 108015
ст.)
(едно, нула, осем, нула, едно, пет)
в местността „МАРАТА" по
картата на възстановената
собственост за землището на гр.
Първомай, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,663
дка. (нула декара, шестстотин
шестдесет и три квадратни метра)
с начин на трайно ползване:
НИВА, категория на земята при
неполивни условия: Пета (0,354) и 82,00 лева
Четвърта (0,309), съставляващ
(осемдесет и два лв.
имот с номер 110022 (едно, едно, и 00 ст.)
нула, нула, две, две) в местността
„ЧИЛИНГИРСКО Т. ЯМАЧ" по
картата на възстановената
собственост за землището на гр.
Първомай, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 3,373
дка. (три декара, триста седемдесет
и три квадратни метра) с начин на
трайно ползване: НИВА, категория
на земята при неполивни условия:
449,50 лв.
Пета (0,852) и Четвърта (2,521),
(четиристотин
съставляващ имот с номер 113073
четиридесет и девет
(едно, едно, три, нула, седем, три)
лева и 50 ст.)
в местността „ЧИЛИНГИРСКО Т.
ЯМАЧ" по картата на
възстановената собственост за
землището на гр. Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,576
дка. (един декар, петстотин
седемдесет и шест квадратни
метра) с начин на трайно ползване:
НИВА, категория на земята при
169,90 лв. (сто
неполивни условия: Пета,
шестдесет и девет
съставляващ имот с номер 112059 лева 90 ст.)
(едно, едно, две, нула, пет, девет) в
местността „ЧИЛИНГИРСКО Т.
ЯМАЧ" по картата на
възстановената собственост за

с ЕИК 000471536 на при АВ с ЕИК 201304848,
основание чл.12, ал.5 представлявано от управителя
от Закона за
Йорданка Кирилова Гълъбова.
общинската
собственост.

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

дв.вх. №2489 на
02-26
21.10.2014 год. при
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
Заповед за
21.10.2014 год. при
отписване:
Службата по
РД-15-115/2015вписванията гр.
02-26
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
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землището на гр. Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,125
дка. (нула декара, сто двадесет и
Област Пловдив, община
пет квадратни метра) с начин на
Имотът се
Първомай, землището на
трайно ползване: НИВА, категория
управлява от Кмета
град Първомай с ЕКАТТЕ
на земята при неполивни условия:
на община Първомай
59080, местност "Паукар
Пета (0,091) и Трета (0,034),
5,50 лв. (пет лева и с ЕИК 000471536 на
друма р. бун" имот с
съставляващ имот с номер 054003 50 ст.)
основание чл.12, ал.5
№054003 по картата на
(нула, пет, четири, нула, нула, три)
от Закона за
възстановената собственост
в местността „ПАУКАР ДРУМА Р.
общинската
за землището на гр.
БУН" по картата на възстановената
собственост.
Първомай.
собственост за землището на гр.
Първомай, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 4,418
дка. (четири декара, четиристотин
Област Пловдив, община и осемнадесет квадратни метра) с
Имотът се
Първомай, землището на начин на трайно ползване: НИВА,
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
град Първомай с ЕКАТТЕ категория на земята при
854,70 лв.
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
59080, местност "Марата" неполивни условия: Четвърта,
(осемстотин
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
имот с №107001 по картата съставляващ имот с номер 107001 петдесет и четири основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
на възстановената
(едно, нула, седем, нула, нула,
лева и 70 ст.)
от Закона за
представлявано от управителя
собственост за землището едно) в местността „МАРАТА" по
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
на гр. Първомай.
картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на гр.
Първомай, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 14.388
дка. (четиринадесет декара, триста
Област Пловдив, община осемдесет и осем квадратни метра)
Имотът се
Първомай, землището на с начин на трайно ползване:
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
град Първомай с ЕКАТТЕ НИВА, категория на земята при
2 115,00 лв. (две
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
59080, местност "Манда
неполивни условия: Пета,
хиляди сто и
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
кър" имот с №048004 по
съставляващ имот с номер 048004 петнадесет лева и 00 основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
картата на възстановената (нула, четири, осем, нула, нула,
ст.)
от Закона за
представлявано от управителя
собственост за землището четири) в местността „МАНДА
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
на гр. Първомай.
КЪР" по картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на гр.
Първомай, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,047
дка. (един декар, четиридесет и
Област Пловдив, община
седем квадратни метра) с начин на
Имотът се
Първомай, землището на
трайно ползване: НИВА, категория
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
град Първомай с ЕКАТТЕ
на земята при неполивни условия:
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
59080, местност „Крушака
162,20 лв. (сто
Четвърта, съставляващ имот с
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
самахора" имот с №038035
шестдесет и два
номер 038035 (нула, три, осем,
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
по картата на
лева и 20 ст.)
нула, три, пет) в местността
от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост
„КРУШАКА САМАХОРА" по
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на гр.
картата на възстановената
собственост.
Първомай
собственост за землището на гр.
Първомай, област Пловдив.
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 1,344
Имотът се
Първомай, землището на дка. (един декар, триста
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
град Първомай с ЕКАТТЕ четиридесет и четири квадратни
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
610,60 лв.
59080, местността
метра) с начин на трайно ползване:
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
(шестстотин и десет
"Синарки до язовира" имот НИВА, категория на земята при
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
и 60 ст.)
с №026103 по картата на неполивни условия: Пета (0,434) и
от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост Трета (0,910), съставляващ имот с
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на гр.
номер 026103 (нула, две, шест,
собственост.

Първомай.

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522, Заповед за
дв.вх. №2489 на
отписване:
21.10.2014 год. при
РД-15-115/2015Службата по
02-26
вписванията гр.
Първомай и отписан

Първомай.
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едно, нула, три) в местността
„СИНАРКИ ДО ЯЗОВИРА" по
картата на възстановената
собственост за землището на гр.
Първомай, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,173
дка. (един декар, сто седемдесет и
Област Пловдив, община
три квадратни метра) с начин на
Имотът се
Първомай, землището на
трайно ползване: НИВА, категория
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
град Първомай с ЕКАТТЕ
на земята при неполивни условия:
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
59080, местността
227,80 лв. (двеста
Трета, съставляващ имот с номер
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
"Синарки до язовира" имот
двадесет и седем
026068 (нула, две, шест, нула,
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
с №026068 по картата на
лева и 80 ст.
шест, осем) в местността
от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост
„СИНАРКИ ДО ЯЗОВИРА" по
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на гр.
картата на възстановената
собственост.
Първомай.
собственост за землището на гр.
Първомай, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1.620
дка. (един декар, шестстотин и
Област Пловдив, община двадесет квадратни метра) с начин
Имотът се
Първомай, землището на на трайно ползване: НИВА,
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
категория на земята при
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
59080, местност "Синарки неполивни условия: Трета,
314, 50 лв. (триста и
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
до язовира", имот с номер съставляваща имот с номер 025018 четиринадесет лева
основание чл. 12, ал. при АВ с ЕИК 201304848,
025018 по картата на
(нула, две, пет, нула, едно, осем) в и 50 ст.)
5 от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост местността "СИНАРКИ ДО
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на град
ЯЗОВИРА" по картата на
собственост.
Първомай.
възстановената собственост за
землището на гр. Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1.098
дка. (един декар, деветдесет и осем
Област Пловдив, община
квадратни метра) с начин на
Първомай, землището на
Имотът се
трайно ползване: НИВА, категория
Продаден на "ОМЕГА АГРО
град Първомай с ЕКАТТЕ
управлява от Кмета
на земята при неполивни условия:
ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
59080, местност
170,10 лв. (сто и
на община Първомай
Четвърта, съставляваща имот с
вписано в Търговския регистър
"Моранли", имот с
седемдесет лева и 10 на основание чл.12,
номер 016016 (нула, едно, шест,
при АВ с ЕИК 201304848,
№016016 по картата на
ст.)
ал. 5 от Закона за
нула, едно, шест) в местността
представлявано от управителя
възстановената собственост
общинската
"МОРАНЛИ" по картата на
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на гр.
собственост.
възстановената собственост за
Първомай, област Пловдив.
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,781
дка. (един декар, седемстотин
Област Пловдивска,
осемдесет и един квадратни метра)
Имотът се
община Първомай,
с начин на трайно ползване: НИВА
управлява от кмета
землището на с. Дълбок
категория на земята при
на община Първомай
извор с ЕКАТТЕ 24493
неполивни условия: Пета,
200,70 лв. (двеста с ЕИК 000471536 на
имот с №061005, местност
съставляващ имот №061005 (нула, лева и70 ст.)
основание чл.12, ал.5
"Солук чешма" по картата
шест, едно, нула, нула, пет) в
от Закона за
на възстановената
местността "СОЛУК ЧЕШМА" по
общинската
собственост за землището
картата на възстановената
собственост.
на с. Дълбок извор.
собственост за землището на с.
Дълбок извор.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 0,600
Имотът се
община Първомай,
дка. (нула декара, шестстотин
106,80 лв. (сто и
управлява от кмета
землището на с. Дълбок
квадратни метра) с начин на
шест лева и 80 ст.) на община Първомай
извор с ЕКАТТЕ 24493
трайно ползване: НИВА категория
с ЕИК 000471536 на

със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

имот с №052103, местност
"Мичовия бунар" по
картата на възстановената
собственост за землището
на с. Дълбок извор.
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на земята при неполивни условия:
Четвърта, съставляващ имот номер
052103 (нула, пет, две, едно, нула,
три) в местността "МИЧОВИЯ
БУНАР" по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Дълбок извор.
Поземлен имот с площ от 3,454
дка. (три декара, седемстотин
Област Пловдивска,
осемдесет и един квадратни метра)
община Първомай,
с начин на трайно ползване: НИВА
землището на село Дълбок
категория на земята при
извор с ЕКАТТЕ 24493 ,
406,20 лв.
неполивни условия: Пета,
местност "Килника", имот с
(четиристотин и
съставляващ имот номер 034011
№034011 по картата на
шест лева и 20 ст.)
(нула, три, четири, нула, едно,
възстановената собственост
едно) в местността "КИЛНИКА"
за землището на с. Дълбок
по картата на възстановената
извор.
собственост за землището на с.
Дълбок извор.
Поземлен имот с площ от 0,899
дка. (нула декара, осемстотин
Област Пловдивска,
деветдесет и девет квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на с. Дълбок
НИВА категория на земята при
извор с ЕКАТТЕ 24493
129,60 лв. (сто
неполивни условия: Шеста (0,184)
имот с №025124, местност
двадесет и девет
и Трета (0,715), съставляващ имот
"Боюклиев бунар" по
лева и 60 ст.)
номер 025124 (нула, две, пет, едно,
картата на възстановената
две, четири) в местността
собственост за землището
"БОЮКЛИЕВ БУНАР" по картата
на с. Дълбок извор.
на възстановената собственост за
землището на с. Дълбок извор.
Поземлен имот с площ от 0,890
дка. (нула декара, осемстотин и
Област Пловдивска,
деветдесет квадратни метра) с
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА
землището на с. Дълбок
категория на земята при
извор с ЕКАТТЕ 24493
неполивни условия: Пета,
100,30 лв. (сто лева
имот с №061006, местност
съставляващ имот номер 061006 и 30 ст.)
"Солук чешма" по картата
(нула, шест, едно, нула, нула,
на възстановената
шест) в местността "СОЛУК
собственост за землището
ЧЕШМА" по картата на
на с. Дълбок извор.
възстановената собственост за
землището на с. Дълбок извор.

652

912/08-012014

912

Поземлен имот с площ от 4,000
Област Пловдивска,
дка. (четири декара) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: НИВА, категория
землището на с. Дълбок
на земята при неполивни условия: 557,10 лв.
извор с ЕКАТТЕ 24493
Четвърта, съставляващ имот
(петстотин петдесет
имот с №009004, местност
№009004 (нула, нула, девет, нула, и седем лева и 10
"Капаклия" по картата на
нула, четири) в местността
ст.)
възстановената собственост
"КАПАКЛИЯ" по картата на
за землището на с. Дълбок
възстановената собственост за
извор.
землището на с. Дълбок извор.

653

913/08-012014

913

Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на с. Дълбок

Поземлен имот с площ от 3,001
439,70 лв.
дка. (три декара и един квадратен (четиристотин
метър) с начин на трайно ползване: тридесет и девет

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

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

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ОМЕГА АГРО
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив
от Закона за
общинската
собственост.

Договор за покупкопродажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
Заповед за
21.10.2014 г. в СВ гр. отписване:
Първомай и отписан РД-15-56/2015със Заповед №РД-15- 02-05
56 от 05.02.2015 год.
на кмета на община
Първомай.

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

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ОМЕГА АГРО
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив.
от Закона за
общинската
собственост.

Имотът се
Продаден на "ОМЕГА АГРО
управлява от кмета
ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив.
на община Първомай

Договор за покупко
продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-56/2015Първомай и отписан 02-05
със Заповед №РД-1556 от 05.02.2015 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупко
Заповед за
продажба вписан под отписване:
№49, том 9, вх. №2522, РД-15-56/2015-

извор с ЕКАТТЕ 24493
НИВА, категория на земята при
лева и 70 ст.)
имот с №005023, местност неполивни условия: Пета (0,693) и
"Канатърла" по картата на Трета (2,308) , съставляващ имот
възстановената собственост №005023 (нула, нула, пет, нула,
за землището на с. Дълбок две, три) в местността
извор.
"КАНАТЪРЛА" по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Дълбок извор.
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655

656

914/08-012014

915/16-012014

916/16-012014

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

914

Поземлен имот с площ от 3,000
Област Пловдивска,
дка. (три декара) с начин на трайно
община Първомай,
ползване: НИВА, категория на
землището на с. Дълбок
земята при неполивни условия:
извор с ЕКАТТЕ 24493
387,10 лв. (триста
Четвърта , съставляващ имот
имот с №099071, местност
осемдесет и седем
№099071 (нула, девет, девет, нула,
"Акантията" по картата на
лева и 10 ст.)
седем, едно) в местността
възстановената собственост
"АКАНТИЯТА" по картата на
за землището на с. Дълбок
възстановената собственост за
извор.
землището на с. Дълбок извор.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ОМЕГА АГРО
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив
от Закона за
общинската
собственост.

915

Поземлен имот с площ от 2,000
Област Пловдивска,
дка. (два декара) с начин на трайно
община Първомай,
ползване: НИВА, категория на
землището на с. Дълбок
земята при неполивни условия:
извор с ЕКАТТЕ 24493
280,20 лв. (двеста и
Четвърта (1,971) и Трета (0,029),
имот с №043061, местност
осемдесет лева и 20
съставляващ имот №043061 (нула,
"Гереня" по картата на
ст.)
четири, три, нула, шест, едно) в
възстановената собственост
местността "ГЕРЕНЯ" по картата
за землището на с. Дълбок
на възстановената собственост за
извор.
землището на с. Дълбок извор.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ОМЕГА АГРО
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив
от Закона за
общинската
собственост.

916

Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на с. Дълбок
извор с ЕКАТТЕ 24493
имот с №044069, местност
"Харес бюлюк" по картата
на възстановената
собственост за землището
на с. Дълбок извор.

657

917/16-012014

917

658

918/17-012014

918

Поземлен имот с площ от 3,000
дка. (три декара) с начин на трайно
ползване: НИВА, категория на
земята при неполивни условия:
418, 00 лв.
Четвърта, съставляващ имот
(четиристотин и
№044069 (нула, четири, четири,
осемнадесет лева и
нула, шест, девет) в местността
00 ст.)
"ХАРЕС БЮЛЮК" по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Дълбок извор

Поземлен имот с площ от 4, 403
Област Пловдивска,
дка. (четири декара, четиристотин
община Първомай,
и три декара) с начин на трайно
землището на с. Дълбок
ползване: НИВА, категория на
извор с ЕКАТТЕ 24493
земята при неполивни условия:
имот с №050007 местност Четвърта, съставляващ имот
613,40 лв.
"Кьор бунар" по картата на №050007 (нула, пет, нула, нула,
възстановената собственост нула, седем) в местността "КЬОР
за землището на с. Дълбок БУНАР" по картата на
извор.
възстановената собственост за
землището на с. Дълбок извор.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 7,097
689,80 лв.
община Първомай,
дка. (седем декара, деветдесет и
(шестстотин

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ОМЕГА АГРО
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив.
от Закона за
общинската
собственост.

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

дв.вх. №2489 на
02-05
21.10.2014 год. в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-1556 от 05.02.2015 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупко
продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-56/2015Първомай и отписан 02-05
със Заповед №РД-1556 от 05.02.2015 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупко
продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-56/2015Първомай и отписан 02-05
със Заповед №РД-1556 от 05.02.2015 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупко
продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-56/2015Първомай и отписан 02-05
със Заповед №РД-1556 от 05.02.2015 год.
на кмета на община
Първомай.

землището на с. Дълбок
седем квадратни метра) с начин на осемдесет и девет
извор с ЕКАТТЕ 24493
трайно ползване: НИВА категория лева и 80 ст.)
имот с №030001, местност на земята при неполивни условия:
"Чалтиците" по картата на Шеста, съставляващ имот
възстановената собственост №030001 (нула, три, нула, нула,
за землището на с. Дълбок нула, едно) в местността
извор.
"ЧАЛТИЦИТЕ" по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Дълбок извор.

659

919/23-012014

919

Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на с. Дълбок
извор с ЕКАТТЕ 24493
имот с №182023 местност
"Бряговска кория" по
картата на възстановената
собственост за землището
на с. Дълбок извор

Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на с. Дълбок
извор с ЕКАТТЕ 24493
имот с №182008 местност
"Бряговска кория" по
картата на възстановената
собственост за землището
на с. Дълбок извор.

660

920/23-012014

920

661

921/23-012014

921

662

922/23-012014

922

663

923/23-012014

923

Поземлен имот с площ от 2,701
дка. (два декара, седемстотин и
един квадратни метра) с начин на
трайно ползване: НИВА категория
на земята при неполивни условия: 278,70 лв. (двеста
Четвърта, съставляващ имот
седемдесет и осем
№182023 (едно, осем, две, нула,
лева и 70 ст.)
две, три) в местността
"БРЯГОВСКА КОРИЯ" по картата
на възстановената собственост за
землището на с. Дълбок извор.

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

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ОМЕГА АГРО
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив.
от Закона за
общинската
собственост.

Поземлен имот с площ от 15,016
дка. (петнадесет декара и
шестнадесет квадратни метра) с
Имотът се
начин на трайно ползване: НИВА
управлява от кмета
категория на земята при
1 549,20 лв. (хиляда на община Първомай
неполивни условия: Четвърта,
петстотин
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ОМЕГА АГРО
съставляващ имот №182008 (едно, четиридесет и девет основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" гр. Пловдив.
осем, две, нула, нула, осем) в
лева и 20 ст.)
от Закона за
местността "БРЯГОВСКА
общинската
КОРИЯ" по картата на
собственост.
възстановената собственост за
землището на с. Дълбок извор.
Поземлен имот с площ от 0,773
дка. (нула декара, седемстотин
Област Пловдивска,
седемдесет и три квадратни метра)
Имотът се
община Първомай,
с начин на трайно ползване: НИВА
управлява от кмета
землището на с. Дълбок
категория на земята при
на община Първомай
извор с ЕКАТТЕ 24493
119,80 лв. (сто и
неполивни условия: Четвърта,
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ОМЕГА АГРО
имот с №138061 местност
деветнадесет лева и
съставляващ имот №138061 (едно,
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" ЕООД гр. Първомай
"Тюрбето табелите" по
80 ст.)
три, осем, нула, шест, едно) в
от Закона за
картата на възстановената
местността "ТЮРБЕТО
общинската
собственост за землището
ТАБЕЛИТЕ" по картата на
собственост.
на с. Дълбок извор.
възстановената собственост за
землището на с. Дълбок извор.
Поземлен имот с площ от 3,401
Област Пловдив, община дка (три декара, четиристотин и
Имотът се
Първомай, землището на с. един квадратни метра) с начин на
управлява от кмета
Татарево с ЕКТТЕ 72093, трайно ползване: НИВА, категория
на община Първомай Продаден на Йордан Димитров
местност "Дол. долма
на земята при неполивни условия:
300,00 лева (триста ЕИК: 000471536 на Костадинов с постоянен адрес:
долмата", имот с номер
Пета, съставляващ имот с номер
лева и 00 ст.)
основание чл.12, ал. гр. София, обл. София, ул.
025055 по Картата на
025055 (нула, две, пет, нула, пет,
5 от Закона за
"Ястребец" №9А вх. В, ет. 1, ап. 1
възстановената собственост пет) в местността „ДОЛ. ДОЛМА
общинската
за землището на с.
ДОЛМАТА” по картата на
собственост.
Татарево.
възстановената собственост за
землището на с. Татарево.
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 4,000
617,40 лв.
Имотът се
Продаден на Йордан Димитров
Първомай, землището на с. дка (четири декара) с начин на
(шестстотин и
управлява от кмета Костадинов с постоянен адрес:

Договор за покупко
продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-56/2015Първомай и отписан 02-05
със Заповед №РД-1556 от 05.02.2015 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупко
продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-56/2015Първомай и отписан 02-05
със Заповед №РД-1556 от 05.02.2015 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупко
продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-56/2015Първомай и отписан 02-05
със Заповед №РД-1556 от 05.02.2015 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вп. №1, том
3, вх. №593, дв. вх.
№579 на 06.04.2015
Заповед за
год. в Службата по
отписване:
вписваниятя гр.
РД-15-204/2015Първомай и отписан
04-22
със заповед №РД-15204 от 22.04.2015 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупко- Заповед за
продажба вп. №1, том отписване:

Татарево с ЕКТТЕ 72093,
местност "Кушитски път",
имот с номер 056054 по
КВС за землището на с.
Татарево.

664

665

666

667
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927/24-012014
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трайно ползване: НИВА, категория седемнадесет лева и
на земята при неполивни условия: 40 ст.)
Трета, съставляващ имот с номер
056054 (нула, пет, шест, нула, пет,
четири) в местността
„КУШИТСКИ ПЪТ” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Татарево.

Поземлен имот с площ от 1,250
дка (един декар, двеста и петдесет
Област Пловдив, община квадратни метра) с начин на
Първомай, землището на с. трайно ползване: НИВА, категория
Татарево с ЕКТТЕ 72093, на земята при неполивни условия: 91,10 лв.
местност "Карачаелия Дж. Шеста, съставляващ имот с номер (деветдесет и един
тепе", имот с номер 059056 059056 (нула, пет, девет, нула, пет, лева и 10 ст.)
по КВС за землището на с. шест) в местността „КАРАЧАЛИЯ
Татарево.
ДЖ. ТЕПЕ” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Татарево.
Поземлен имот с площ от 56,626
дка. (петдесет и шест декара
шестстотин двадесет и шест
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
землището на село
НИВА, категория на земята при
6 347,10 лв. (шест
Караджалово с ЕКАТТЕ
неполивни условия: Шеста
хиляди триста
36230, местност "Герена”,
(27,746) и Трета (28,880)
четиридесет и седем
имот с №000140 по картата
съставляващ имот с №000140
лева и 10 ст.)
на възстановената
(нула, нула, нула, едно, четири,
собственост за землището
нула) в местността "ГЕРЕНА” по
на с. Караджалово.
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Караджалово.
Поземлен имот с площ от 2,719
Област Пловдивска,
дка. (два декара, седемстотин и
община Първомай,
деветнадесет квадратни метра) с
землището на с.
начин на трайно ползване: НИВА,
Караджалово с ЕКАТТЕ
категория на земята при
395,30 лв. (триста
36230, местност "Михово неполивни условия: Пета(2,311) и
деветдесет и пет
бунарче”, имот с №057018 Трета (0,408) съставляващ имот с
лева и 30 ст.)
по картата на
номер 057018 (нула, пет, седем,
възстановената собственост нула, едно, осем) в местността
за землището на с.
"МИХОВО БУНАРЧЕ” по картата
Караджалово.
на възстановената собственост за
землището на с. Караджалово.
Поземлен имот с площ от 1,634
Област Пловдивска,
дка. (един декар шестстотин
Община Първомай,
тридесет и четири квадратни
землището на село
метра) с начин на трайно ползване:
Караджалово с ЕКАТТЕ
НИВА, категория на земята при
227,80 лв. (двеста
36230, местността
неполивни условия: Четвърта,
двадесет и седем
"Кьоравата река" имот с
съставляващ имот номер 032063
лева и 80 ст.)
№032063 по картата на
(нула, три, две, нула, шест, три) в
възстановената собственост местността "КЬОРАВАТА РЕКА”
за землището на с.
по картата на възстановената
Караджалово.
собственост за землището на с.
Караджалово.

на община Първомай гр. София, обл. София, ул.
ЕИК: 000471536 на "Ястребец" №9А вх. В, ет. 1, ап. 1
основание чл.12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай Продаден на Йордан Димитров
ЕИК: 000471536 на Костадинов с постоянен адрес:
основание чл.12, ал. гр. София, обл. София, ул.
5 от Закона за
"Ястребец" №9А вх. В, ет. 1, ап. 1
общинската
собственост.

3, вх. №593, дв. вх.
№579 на 06.04.2015
год. в Службата по
вписваниятя гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15204 от 22.04.2015 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вп. №1, том
3, вх. №593, дв. вх.
№579 на 06.04.2015
год. в Службата по
вписваниятя гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15204 от 22.04.2015 год.
на кмета на община
Първомай.

РД-15-204/201504-22

Заповед за
отписване:
РД-15-204/201504-22

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

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ОМЕГА АГРО
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" ЕООД - гр. Пловдив
от Закона за
общинската
собственост.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ОМЕГА АГРО
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" ЕООД - гр. Пловдив
от Закона за
общинската
собственост.

Договор за покупкопродажба вписан под
№10, том 8, вх. №2149,
дв.вх. №2119 на
09.09.2014 год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-591/2014Първомай и отписан 10-21
със Заповед №РД-15591 от 21.10.2014 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№10, том 8, вх. №2149,
дв.вх. №2119 на
09.09.2014 год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-591/2014Първомай и отписан 10-21
със Заповед №РД-15591 от 21.10.2014 год.
на кмета на община
Първомай.
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Поземлен имот с площ от 1,233
Област Пловдивска,
дка. (един декар, двеста тридесет и
община Първомай,
три квадратни метра) с начин на
землището на село
трайно ползване: НИВА, категория
Караджалово с ЕКАТТЕ
на земята при неполивни условия: 191,00 лв. (сто
36230, местността
Четвърта, съставляващ имот номер деветдесет и един
"Пъндъклъка", имот с
040145 (нула, четири, нула, едно, лева 00 ст.)
номер 040145 по картата на
четири, пет) в местността
възстановената собственост
"ПЪНДЪКЛЪКА” по картата на
за землището на с.
възстановената собственост за
Крараджалово.
землището на с. Караджалово.
Поземлен имот с площ от 1,286
Област Пловдивска,
дка. (един декар, двеста осемдесет
община Първомай,
и шест квадратни метра) с начин
землището на село
на трайно ползване: НИВА,
Караджалово с ЕКАТТЕ
категория на земята при
199,10 лв. (сто
36230, местността
неполивни условия: Четвърта,
деветдесет и девет
"Делмелика", имот с №
съставляващ имот номер 044043
лева и 10 ст.)
044043 по картата на
(нула, четири, четири, нула,
възстановената собственост четири, три) в местността
за землището на с.
"ДЕЛМЕЛИКА” по картата на
Крараджалово.
възстановената собственост за
землището на с. Караджалово.
Поземлен имот с площ от 2,211
дка. (два декара, двеста и
Област Пловдивска,
единадесет квадратни метра) с
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА,
землището на село
категория на земята при
Караджалово с ЕКАТТЕ
393,60 лв. (триста
неполивни условия: Четвърта,
36230, местността "Горни
деветдесет и три
съставляващ имот номер 046060
чаири", имот с № 046060 по
лева и 60 ст.)
(нула, четири шест, нула, шест,
картата на възстановената
нула) в местността "ГОРНИ
собственост за землището
ЧАИРИ” по картата на
на с. Крараджалово.
възстановената собственост за
землището на с. Караджалово.
Поземлен имот с площ от 2,066
Област Пловдивска,
дка. (два декара, шестдесет и шест
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на село
трайно ползване: НИВА, категория
Караджалово с ЕКАТТЕ
на земята при неполивни условия:
36230, местността
Девета (1,652) и Четвърта (0,414), 109,70 лв. (сто и
"Мандрата", имот с №
съставляващ имот номер 048050 девет лева и 70 ст.)
048050 по картата на
(нула, четири, осем, нула, пет,
възстановената собственост нула) в местността "МАНДРАТА”
за землището на с.
по картата на възстановената
Крараджалово.
собственост за землището на с.
Караджалово.
Поземлен имот с площ от 69,698
Област Пловдив, Община
дка. (шестдесет и девет декара
Първомай, землището на
шестстотин деветдесет и осем
село Караджалово с
7 446,90 лв. (седем
квадратни метра) с начин на
ЕКАТТЕ 36230, местността
хиляди
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
"Герените" имот №000127
четиристотин
НИВА, категория на земята при
по картата на
четиридесет и шест
неполивни условия: Шеста
възстановената собственост
лева и 90 ст.)
(20,905) и Пета (48,793)
за землището на с.
съставляващ имот с №000127
Караджалово.
(нула, нула, нула, едно, две, седем)

Управлява се от
кмета на община
Първомай с ЕИК
000471536 на
Продаден на "ОМЕГА АГРО
основание чл. 12, ал. ИНВЕСТ" ЕООД - гр. Пловдив
5 от Закона за
общинската
собственост.

Управлява се от
кмета на община
Първомай с ЕИК
000471536 на
Продаден на "ОМЕГА АГРО
основание чл. 12, ал. ИНВЕСТ" ЕООД - гр. Пловдив
5 от Закона за
общинската
собственост.

Управлява се от
кмета на община
Първомай с ЕИК
000471536 на
Продаден на "ОМЕГА АГРО
основание чл. 12, ал. ИНВЕСТ" ЕООД - гр. Пловдив
5 от Закона за
общинската
собственост.

Управлява се от
кмета на община
Първомай с ЕИК
000471536 на
Продаден на "ОМЕГА АГРО
основание чл. 12, ал. ИНВЕСТ" ЕООД - гр. Пловдив
5 от Закона за
общинската
собственост.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на "ОМЕГА АГРО
000471536Ю на
ИНВЕСТ" ЕООД - гр. Пловдив
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№10, том 8, вх. №2149,
дв.вх. №2119 на
09.09.2014 год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-591/2014Първомай и отписан 10-21
със Заповед №РД-15591 от 21.10.2014 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№10, том 8, вх. №2149,
дв.вх. №2119 на
09.09.2014 год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
PД-15-591/2014Първомай и отписан 10-21
със Заповед №РД-15591 от 21.10.2014 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№10, том 8, вх. №2149,
дв.вх. №2119 на
09.09.2014 год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-591 /2014Първомай и отписан 10-21
със Заповед №РД-15591 от 21.10.2014 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№10, том 8, вх. №2149,
дв.вх. №2119 на
09.09.2014 год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-591/2014Първомай и отписан 10-21
със Заповед №РД-15591 от 21.10.2014 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№10, том 8, вх. №2149,
дв.вх. №2119 на
Заповед за
09.09.2014 год. в
отписване:
Службата по
РД-15-591/2014вписванията гр.
10-21
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15591 от 21.10.2014 год.

673

933/27-012014

933

674

934/27-012014

934

675

935/27-012014

935

676

936/28-012014

936

677

937/28-012014

937

в местността "ГЕРЕНИТЕ” по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Караджалово.
Поземлен имот с площ от 2,467
Област Пловдивска,
дка. (два декара четиристотин
Община Първомай,
шестдесет и седем квадратни
Имотът се
землището на село
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
Караджалово с ЕКАТТЕ
ЛИВАДА, категория на земята при
на община Първомай
238,30 лв. (двеста
36230, местността
неполивни условия: Четвърта,
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ОМЕГА АГРО
тридесет и осем лева
"Сазлъка" имот с №051018 съставляващ имот номер 051018
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" ЕООД - гр. Пловдив
и 30 ст.)
по картата на
(нула, пет, едно, нула, едно, осем)
от Закона за
възстановената собственост в местността "САЗЛЪКА” по
общинската
за землището на с.
картата на възстановената
собственост.
Караджалово.
собственост за землището на с.
Караджалово.
Поземлен имот с площ от 2,083
Област Пловдивска,
дка. (два декара, осемдесет и три
Община Първомай,
квадратни метра) с начин на
Имотът се
землището на село
трайно ползване: ЛИВАДА,
управлява от кмета
Караджалово с ЕКАТТЕ
категория на земята при
на община Първомай
36230, местността
неполивни условия: Четвърта,
201,30 лв. (двеста и с ЕИК 000471536 на Продаден на "ОМЕГА АГРО
"Сазлъка", имот с №051051 съставляващ имот номер 051051 един лева и 30 ст.) основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" ЕООД - гр. Пловдив
по картата на
(нула, пет, едно, нула, пет, едно) в
от Закона за
възстановената собственост местността "САЗЛЪКА” по
общинската
за землището на с.
картата на възстановената
собственост.
Караджалово.
собственост за землището на с.
Караджалово
Поземлен имот с площ от 2,850
Област Пловдивска,
дка. (два декара, осемстоти и
Община Първомай,
петдесет квадратни метра) с начин
Имотът се
землището на село
на трайно ползване: ЛИВАДА,
управлява от кмета
Караджалово с ЕКАТТЕ
категория на земята при
на община Първомай
276,20 лева (двеста
36230, местността
неполивни условия: Четвърта,
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ОМЕГА АГРО
седемдесет и шест
"Сазлъка" имот с №051063 съставляващ имот номер 051063
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" ЕООД - гр. Пловдив
лева и 20 ст.)
по картата на
(нула, пет, едно, нула, шест, три) в
от Закона за
възстановената собственост местността "САЗЛЪКА” по
общинската
за землището на с.
картата на възстановената
собственост.
Караджалово.
собственост за землището на с.
Караджалово.
Поземлен имот с площ от 2,440
Област Пловдивска,
дка. (два декара, четиристотин и
Община Първомай,
четиридесет квадратни метра) с
Имотът се
землището на село
начин на трайно ползване: НИВА,
управлява от кмета
Караджалово с ЕКАТТЕ
категория на земята при
452,10 лева
на община Първомай
36230, местността
неполивни условия: Трета,
(четиристотин
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ОМЕГА АГРО
"Парцелите" имот с
съставляващ имот номер 064001 петдесет и два лева основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" ЕООД - гр. Пловдив
№064001 по картата на
(нула, шест, четири, нула, нула,
и 10 ст.)
от Закона за
възстановената собственост едно) в местността "ПАРЦЕЛИТЕ”
общинската
за землището на с.
по картата на възстановената
собственост.
Караджалово.
собственост за землището на с.
Караджалово.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 4,206
Имотът се
Община Първомай,
дка. (четири декара, двеста и шест
управлява от кмета
556,90 лв.
землището на с.
квадратни метра) с начин на
на община Първомай Продаден на "ОМЕГА АГРО
(петстотин петдесет
Караджалово с ЕКАТТЕ
трайно ползване: НИВА, категория
с ЕИК 000471536 на ИНВЕСТ" ЕООД - гр. Пловдив
и шест лева и 90 ст.)
36230, местността
на земята при неполивни условия:
основание чл.12, ал.5
"Филевски път" имот номер Трета, съставляващ имот номер
от Закона за

на кмета на община
Първомай.

Договор за покупкопродажба вписан под
№10, том 8, вх. №2149,
дв.вх. №2119 на
09.09.2014 год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-591/2014Първомай и отписан 10-21
със Заповед №РД-15591 от 21.10.2014 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№10, том 8, вх. №2149,
дв.вх. №2119 на
09.09.2014 год. в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15591 от 21.10.2014 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№10, том 8, вх. №2149,
дв.вх. №2119 на
09.09.2014 год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-591/2014Първомай и отписан 10-21
със Заповед №РД-15591 от 21.10.2014 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№10, том 8, вх. №2149,
дв.вх. №2119 на
09.09.2014 год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-591/2014Първомай и отписан 10-21
със Заповед №РД-15591 от 21.10.2014 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под Заповед за
№10, том 8, вх. №2149, отписване:
дв.вх. №2119 на
РД-15-591/201409.09.2014 год. в
10-21
Службата по

063001 по картата на
063001 (нула, шест, три, нула,
възстановената собственост нула, едно) в местността
за землището на с.
"ФИЛЕВСКИ ПЪТ” по картата на
Караджалово.
възстановената собственост за
землището на с. Караджалово.

678

679

680

681

938/28-012014

939/28-012014

940/28-012014

941/30-012014

942/30-01682
2014

общинската
собственост.

938

Поземлен имот с площ от 2,089
Област Пловдивска,
дка. (два декара, осемдесет и девет
Община Първомай,
квадратни метра) с начин на
Имотът се
землището на с.
трайно ползване: НИВА, категория
управлява от кмета
Караджалово с ЕКАТТЕ
на земята при неполивни условия:
на община Първомай
351,40 лева (триста
36230, местността
Четвърта (0,793) и Трета (1,296),
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ОМЕГА АГРО
петдесет и един лева
"Джелеплере", имот номер съставляващ имот номер 050019
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" ЕООД - гр. Пловдив
и 40 ст.)
050019 по картата на
(нула, пет, нула, нула, едно, девет)
от Закона за
възстановената собственост местността "ДЖЕЛЕПЛЕРЕ"
общинската
за землището на с.
картата на възстановената
собственост
Караджалово.
собственост за землището на с.
Караджалово.

939

Поземлен имот с площ от 1,400
Област Пловдивска,
дка. (един декар, четиристотин
Община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на с.
трайно ползване: НИВА, категория
Караджалово с ЕКАТТЕ
на земята при неполивни условия: 259,90 лева (двеста
36230, местността
Трета, съставляващ имот номер
петдесет и девет
"Филевски път", имот
062055 (нула, шест, две, нула, пет, лева и 90 ст.)
номер 062055 по картата на
пет) в местността "ФИЛЕВСКИ
възстановената собственост
ПЪТ” по картата на
за землището на село
възстановената собственост за
Караджалово.
землището на с. Караджалово.

940

Поземлен имот с площ от 3,519
Област Пловдивска,
дка. (три декара, петстотин и
Община Първомай,
деветнадесет квадратни метра) с
землището на село
начин на трайно ползване: НИВА,
Караджалово с ЕКАТТЕ
категория на земята при
36230, местността
неполивни условия: Трета,
"Парцелите" имот с
съставляващ имот номер 058112
№058112 по картата на
(нула, пет, осем, едно, едно, две) в
възстановената собственост местността "ПАРЦЕЛИТЕ” по
за землището на с.
картата на възстановената
Караджалово.
собственост за землището на с.
Караджалово.

941

Поземлен имот с площ от 2,005
Област Пловдивска,
дка. (два декара и пет квадратни
Община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на село
ЛИВАДА, категория на земята при
Караджалово с ЕКАТТЕ
неполивни условия: Четвърта,
193,70 лв. (сто
36230, местността
съставляващ имот номер 051040 деветдесет и три
"Сазлъка" имот с №051040
(нула, пет, едно, нула, четири,
лева и 70 ст.)
по картата на
нула) в местността "САЗЛЪКА” по
възстановената собственост
картата на възстановената
за землището на с.
собственост за землището на с.
Караджалово.
Караджалово.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ОМЕГА АГРО
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" ЕООД - гр. Пловдив
от Закона за
общинската
собственост.

942

Област Пловдивска,
Община Първомай,
землището на село
Караджалово с ЕКАТТЕ

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД - гр. Пловдив
с ЕИК 000471536 на

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ОМЕГА АГРО
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" ЕООД - гр. Пловдив
от Закона за
общинската
собственост.

Имотът се
управлява от кмета
713,70 лева
на община Първомай
(седемстотин и
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ОМЕГА АГРО
тринадесет лева и 70 основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" ЕООД - гр. Пловдив
ст.)
от Закона за
общинската
собственост.

Поземлен имот с площ от 2,245
дка. (два декара и двеста
296,90 лева
четиридесет и пет квадратни
метра) с начин на трайно ползване:

вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15591 от 21.10.2014 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№10, том 8, вх. №2149,
дв.вх. №2119 на
09.09.2014 год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-591/2014Първомай и отписан 10-21
със Заповед №РД-15591 от 21.10.2014 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№10, том 8, вх. №2149,
дв.вх. №2119 на
09.09.2014 год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-591/2014Първомай и отписан 10-21
със Заповед №РД-15591 от 21.10.2014 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№10, том 8, вх. №2149,
дв.вх. №2119 на
09.09.2014 год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-591/2014Първомай и отписан 10-21
със Заповед №РД-15591 от 21.10.2014 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№10, том 8, вх. №2149,
дв.вх. №2119 на
09.09.2014 год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-591/2014Първомай и отписан 10-21
със Заповед №РД-15591 от 21.10.2014 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупко- Заповед за
продажба вписан под отписване:
№10, том 8, вх. №2149, РД-15-591/2014дв.вх. №2119 на
10-21

36230, местността
"Скобелевски юргани",
имот с №061039 по картата
на възстановената
собственост за землището
на с. Караджалово.

683

943/30-012014

943

684

944/30-012014

944

685

945/31-012014

945

НИВА, категория на земята при
основание чл.12, ал.5
неполивни условия: Трета,
от Закона за
съставляващ имот номер 061039
общинската
(нула, шест, едно, нула, три, девет)
собственост.
в местността "СКОБЕЛЕВСКИ
ЮРГАНИ” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Караджалово.
Поземлен имот с площ от 4,530
дка. (четири декара и петстотин и
Област Пловдивска,
тридесет квадратни метра) с начин
Имотът се
Община Първомай,
на трайно ползване: НИВА,
управлява от кмета
землището на село
категория на земята при
на община Първомай
Караджалово с ЕКАТТЕ
510,50 лв.
неполивни условия: Пета,
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ОМЕГА АГРО
36230, местността "Долни
(Петстотин и десет
съставляващ имот номер 053046
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" ЕООД - гр. Пловдив
герени" имот с №053046 по
лева и 50 ст.)
(нула, пет, три, нула, четири, шест)
от Закона за
картата на възстановената
в местността "ДОЛНИ ГЕРЕНИ”
общинската
собственост за землището
по картата на възстановената
собственост.
на с. Караджалово.
собственост за землището на с.
Караджалово.
Поземлен имот с площ от 2,732
Област Пловдивска,
дка. (два декара, седемстотин
Община Първомай,
тридесет и два квадратни метра) с
Имотът се
землището на село
начин на трайно ползване: НИВА,
управлява от кмета
Караджалово с ЕКАТТЕ
категория на земята при
на община Първомай
505,70 лв.
36230, местността "
неполивни условия: Трета,
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ОМЕГА АГРО
(Петстотин и пет
Герените" имот с №067087 съставляващ имот номер 067087
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" ЕООД - гр. Пловдив
лева и 70 ст.)
по картата на
(нула, шест, седем, нула, осем,
от Закона за
възстановената собственост седем) в местността " ГЕРЕНИТЕ”
общинската
за землището на с.
по картата на възстановената
собственост.
Караджалово.
собственост за землището на с.
Караджалово.
Поземлен имот с площ от 2,064
Област Пловдивска,
дка. (два декара, шестдесет и
Община Първомай,
четири квадратни метра) с начин
Имотът се
землището на с.
на трайно ползване: НИВА,
управлява от кмета
Караджалово с ЕКАТТЕ
категория на земята при
на община Първомай
240,00 лв. (Двеста и
36230, местност "
неполивни условия: Четвърта,
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ОМЕГА АГРО
четиридесет лева и
Юрганите", имот с номер съставляващ имот номер 069064
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" ЕООД - гр. Пловдив
00 ст.)
069064 по картата на
(нула, шест, девет, нула, шест,
от Закона за
възстановената собственост четири) в местността "
общинската
за землището на с.
ЮРГАНИТЕ” по картата на
собственост.
Караджалово.
възстановената собственост за
землището на с. Караджалово.

686

946/31-012014

946

Поземлен имот с площ от 1,201
Област Пловдивска,
дка. (един декар, двеста и един
Община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на село
трайно ползване: НИВА, категория
Караджалово с ЕКАТТЕ
на земята при неполивни условия: 139,30 лв. (Сто
36230, местността "
Четвърта, съставляващ имот номер тридесет и девет
Юрганите", имот с номер
069060 (нула, шест, девет, нула,
лева и 30 ст.)
069060 по картата на
шест, нула) в местността "
възстановената собственост
ЮРГАНИТЕ” по картата на
за землището на с.
възстановената собственост за
Караджалово.
землището на с. Караджалово.

687

947/31-012014

947

Област Пловдивска,
Община Първомай,

Поземлен имот с площ от 3,266
дка. (три декара и двеста

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ОМЕГА АГРО
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" ЕООД - гр. Пловдив
от Закона за
общинската
собственост.

504,00 лв.
Имотът се
(Петстотин и четири управлява от кмета

Продаден на "ОМЕГА АГРО
ИНВЕСТ" ЕООД - гр. Пловдив

09.09.2014 год. в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15591 от 21.10.2014 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№10, том 8, вх. №2149,
дв.вх. №2119 на
09.09.2014 год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-591/2014Първомай и отписан 10-21
със Заповед №РД-15591 от 21.10.2014 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№10, том 8, вх. №2149,
дв.вх. №2119 на
09.09.2014 год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-591/2014Първомай и отписан 10-21
със Заповед №РД-15591 от 21.10.2014 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№10, том 8, вх. №2149,
дв.вх. №2119 на
09.09.2014 год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-591/2014Първомай и отписан 10-21
със Заповед №РД-15591 от 21.10.2014 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№10, том 8, вх. №2149,
дв.вх. №2119 на
09.09.2014 год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-591/2014Първомай и отписан 12-21
със Заповед №РД-15591 от 21.10.2014 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупко- Заповед за
продажба вписан под отписване:

землището на село
Караджалово с ЕКАТТЕ
36230, местността "Язла
кория", имот с №072031 по
картата на възстановената
собственост за землището
на с. Караджалово.

688

689

690

691

948/31-012014

949/03-022014

950/03-022014

951/03-022014

948

949

950

951

шестдесет и шест квадратни
лева и 00 ст.)
метра) с начин на трайно ползване:
НИВА, категория на земята при
неполивни условия: Трета,
съставляващ имот номер 072031
(нула, седем, две, нула, три, едно)
в местността "ЯЗЛА КОРИЯ” по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Караджалово.
Поземлен имот с площ от 2, 420
дка. (два декара, четиристотин и
Област Пловдивска,
двадесет квадратни метра) с начин
Община Първомай,
на трайно ползване: НИВА,
землището на село
категория на земята при
448,20 лв.
Караджалово с ЕКАТТЕ
неполивни условия: Трета,
(Четиристотин
36230, местността "Язла
съставляващ имот номер 073006 четиридесет и осем
кория", имот с №073006 по
(нула, седем, три, нула, нула, шест) лева и 20 ст.)
картата на възстановената
в местността "ЯЗЛА КОРИЯ” по
собственост за землището
картата на възстановената
на с. Караджалово.
собственост за землището на с.
Караджалово.
Поземлен имот с площ от 1,627
Област Пловдивска,
дка. (един декар, шестстотин
Община Първомай,
двадесет и седем квадратни метра)
землището на село
с начин на трайно ползване:
Караджалово с ЕКАТТЕ
НИВА, категория на земята при
188,90 лв. (Сто
36230, местността "
неполивни условия: Четвърта,
осемдесет и осем
Белезмата, " имот с номер съставляващ имот номер 076048
лева и 90 ст.)
076048 по картата на
(нула, седем, шест, нула, четири,
възстановената собственост осем) в местността "
за землището на с.
БЕЛЕЗМАТА” по картата на
Караджалово.
възстановената собственост за
землището на с. Караджалово.
Поземлен имот с площ от 0,445
дка. (нула декара, четиристотин
Област Пловдивска,
четиридесет и пет квадратни
община Първомай,
метра), с начин на трайно
землището на село
ползване: НИВА, категория на
Крушево с ЕКАТТЕ 40155,
земята при неполивни условия:
28,80 лв. (Двадесет
местност „Чумлек дере”,
Шеста, съставляващ имот
и осем лева и 80 ст.)
имот №004133 по картата
№004133 (нула, нула, четири,
на възстановената
едно, три, три) в местността
собственост за землището
„ЧУМЛЕК ДЕРЕ” по картата на
на с. Крушево
възстановената собственост за
землището на с. Крушево.

Облаест Пловдив, община
Първомай, землището на
село Крушево с ЕКАТТЕ
40155, местност "Кавак
тарла", имот №006108 по
картата на възстановената
собственост за землището
на с. Крушево.

Поземлен имот с площ от 1,100
дка. (един декар и сто квадратни
метра), с начин на трайно
ползване: НИВА, категория на
земята при неполивни условия:
Четвърта, съставляващ имот с
номер 006108 (нула, нула, шест,
едно, нула, осем) в местността
„КАВАК ТАРЛА” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Крушево.

127,70 лв. (Сто
двадесет и седем
лева и 70 ст.)

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

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ОМЕГА АГРО
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" ЕООД - гр. Пловдив
от Закона за
общинската
собственост.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ОМЕГА АГРО
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" ЕООД - гр. Пловдив
от Закона за
общинската
собственост.

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл. 12, ал. при АВ с ЕИК 201304848,
5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл. 12, ал. при АВ с ЕИК 201304848,
5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

№10, том 8, вх. №2149, РД-15-591/2014дв.вх. №2119 на
10-21
09.09.2014 год. в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15591 от 21.10.2014 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№10, том 8, вх. №2149,
дв.вх. №2119 на
Продаден на
09.09.2014 год. в
Заповед за
"ОМЕГА АГРО Службата по
отписване:
ИНВЕСТ" ЕООД вписванията гр.
РД-15-591/2014- гр. Пловдив
Първомай и отписан 10-21
със Заповед №РД-15591 от 21.10.2014 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№10, том 8, вх. №2149,
дв.вх. №2119 на
09.09.2014 год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-591/2014Първомай и отписан 10-21
със Заповед №РД-15591 от 21.10.2014 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-55/2015Първомай и отписан 02-05
със Заповед №РД-1555/05.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-55/2015Първомай и отписан 02-05
със Заповед №РД-1555/05.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

692

693

694

695

696

952/03-022014

953/04-022014

954/04-022014

955/04-022014

956/05-022014

952

953

954

955

956

Поземлен имот с площ от 6,147
дка. (шест декара, сто четиридесет
Област Пловдив, община и седем квадратни метра) с начин
Първомай, землището на на трайно ползване: НИВА,
село Крушево с ЕКАТТЕ категория на земята при
460,00 лева
40155, местност
неполивни условия: Четвърта,
(Четиристотин и
"Карапетлик/Кинлика",
съставляващ имот с номер 010172
шестдесет лева и 00
имот №010172 по картата (нула, едно, нула, едно, седем,
ст.)
на възстановената
две), находящ се в местността
собственост за землището "КАРАПЕТЛИК/ КИНЛИКА по
на село Крушево.
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Крушево, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 3,962
дка. (три декара, деветстотин
Област Пловдив, община шестдесет и два квадратни метра)
Първомай, землището на с начин на трайно ползване:
село Крушево с ЕКАТТЕ НИВА, категория на земята при
460,00 лв.
40155, местност
неполивни условия: Четвърта,
(четиристотин и
"Карапетлик /Кинлика",
съставляващ имот номер 010113
шестдесет лева и 00
имот с №010113 по картата (нула, едно, нула, едно, едно, три)
ст.)
на възстановената
в местността
собственост за землището "КАРАПЕТЛИК/КИНЛИКА" по
на с. Крушево.
картата на възстановената
собственост за землището на село
Крушево
Поземлен имот с площ от 0,630
дка. (нула декара, шестстотин и
Област Пловдив, община
тридесет квадратни метра) с начин
Първомай, землището на
на трайно ползване: НИВА,
село Крушево с ЕКАТТЕ
категория на земята при
40155, местност
неполивни условия: Четвърта,
56,70 лв. (Петдесет
"Армутлука", имот с
съставляващ имот номер 004114 и шест лева и 70 ст.)
№004114 по картата на
(нула, нула, четири, едно, едно,
възстановената собственост
четири) в местността
за землището на с.
"АРМУТЛУКА" по картата на
Крушево.
възстановената собственост за
землището на село Крушево.
Поземлен имот с площ от 0,295
дка. (нула декара, двеста
Област Пловдив, община деветдесет и пет квадратни метра)
Първомай, землището на с начин на трайно ползване:
село Крушево с ЕКАТТЕ ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
40155, местност "Кору
на земята при неполивни условия: 36,40 лв. (тридесет
баир", имот с №001209 по Пета, съставляващ имот номер
и шест лева и 40 ст.)
картата на възстановената 001209 (нула, нула, едно, две,
собственост за землището нула, девет) в местността "КОРУ
на с. Крушево.
БАИР" по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Крушево.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 3,500
община Първомай,
дка. (три декара и петстотин
землището на с. Воден с
квадратни метра) с начин на
72,50 лева
ЕКАТТЕ 11627 имот с
трайно ползване: НИВА, категория
(Седемдесет и два
№001020, местност
на земята при неполивни условия:
лева и 50 ст.)
"Екенлик” по картата на
Девета, съставляваща имот с
възстановената собственост номер 001020 (нула, нула, едно,
за землището на с. Воден. нула, две, нула) в местността

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

Управлява се от
кмета на община
Първомай с ЕИК
000471536 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
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-55/2015Първомай и отписан 02-05
със Заповед №РД-1555/05.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

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
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-55/2015Първомай и отписан 02-05
със Заповед №РД-1555/05.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

Управлява се от
Кмета на община
Продаден на "ОМЕГА АГРО
Първомай с ЕИК
ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
000471536 на
вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Управлява се от
Кмета на община
Продаден на "ОМЕГА АГРО
Първомай с ЕИК
ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
000471536 на
вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" гр. Пловдив, вписано в
с ЕИК 000471536 на Търговския регистър към АВ с
основание чл.12, ал.5 ЕИК 201304848, представлявано
от Закона за
от управителката Йорданка
общинската
Кирилова Гълъбова.
собственост.

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-55/2015Първомай и отписан 02-05
със Заповед №РД-1555/05.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-55/2015Първомай и отписан 02-05
със Заповед №РД-1555/05.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522, Заповед за
дв.вх. №2489 на
отписване:
21.10.2014 г. в
РД-15-20/2015Службата по
01-15
вписванията гр.
Първомай и отписан

"ЕКЕНЛИК" по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Воден.

697

698

699

700

957/05-022014

958/06-022014

959/06-022014

960/06-022014

961/06-02701
2014

957

Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на с. Воден с
ЕКАТТЕ 11627 имот с
№004002, местност
"Каменлива ялма” по
картата на възстановената
собственост за землището
на с. Воден.

958

Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на с. Воден с
ЕКАТТЕ 11627 имот с
№004028, местност
"Каменлива ялма” по
картата на възстановената
собственост за землището
на с. Воден.

Поземлен имот с площ от 2,588
дка. (два декара, петстотин
осемдесет и осем квадратни метра)
с начин на трайно ползване:
НИВА, категория на земята при
неполивни условия: Четвърта,
300,50 лв. (Триста
съставляваща имот с номер 004002 лева и 50 ст.)
(нула, нула, четири, нула, нула,
две) в местността "КАМЕНЛИВА
ЯЛМА" по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с площ от 3,196
дка. (три декара, сто деветдесет и
шест квадратни метра) с начин на
трайно ползване: НИВА, категория
на земята при неполивни условия:
371,10 лв. (триста
Четвърта, съставляваща имот с
седемдесет и един
номер 004028 (нула, нула, четири,
лева и 10 ст.)
нула, две, осем) в местността
"КАМЕНЛИВА ЯЛМА" по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Воден.
Поземлен имот с площ от 0,571
дка. (нула декара, петстотин
седемдесет и един квадратни
метра) начин на трайно ползване:
НИВА, категория на земята при
неполивни условия: Четвърта,
66,30 лв.
съставляваща имот с номер 004029 (Шестдесет и шест
(нула, нула, четири, нула, две,
лева и 30 ст.)
девет), находящ се в местността
"КАМЕНЛИВА ЯЛМА" по
картата на възстановената
собственост за землището на село
Воден.

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

959

Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на с. Воден с
ЕКАТТЕ 11627 имот с
№004029, местност
"Каменлива ялма” по
картата на възстановената
собственост за землището
на с. Воден.

960

Поземлен имот с площ от 0,501
дка. (нула декара, петстотин и
Област Пловдивска,
Имотът се
един квадратни метра) начин на
община Първомай,
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
трайно ползване: НИВА, категория
землището на с. Воден с
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
на земята при неполивни условия: 67,90 лв. (шестдесет
ЕКАТТЕ 11627 имот с
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
Четвърта, съставляваща имот с
и седем лева и 90
№005032, местност
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК201304848,
номер 005032 (нула, нула, пет,
ст.)
"Акъна” по картата на
от Закона за
представлявано от управителя
нула, три, две) в местността
възстановената собственост
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
"АКЪНА" по картата на
за землището на с. Воден.
собственост.
възстановената собственост за
землището на село Воден.

961

Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на с. Воден с
ЕКАТТЕ 11627 имот с
№007019, местност

Поземлен имот с площ от 9,402
дка. (девет декара, четиристотин и 1 091,70 лв.
два квадратни метра) с начин на (Хиляда деветдесет
трайно ползване: НИВА, категория и един лев и 70 ст.)
на земята при неполивни условия:

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Имотът се
Продаден на "ОМЕГА АГРО
управлява от кмета ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
на община Първомай вписано в Търговския регистър
с ЕИК 000471536 на при АВ с ЕИК 201304848,
основание чл.12, ал.5 представлявано от управителя

със Заповед №РД-1520/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-20/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1520/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-20/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1520/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-20/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1520/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-20/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1520/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко Заповед за
продажба вписан под
отписване:
№49, том 9, вх. №2522,
РД-15-20/2015дв.вх. №2489 на
01-15
21.10.2014 год. при

"Акъна” по картата на
Четвърта, съставляваща имот с
възстановената собственост номер 007019 (нула, нула, седем,
за землището на с. Воден. нула, едно, девет) в местността
"АКЪНА" по картата на
възстановената собственост за
землището на село Воден.

702

703

704

705

962/06-022014

963/07-022014

964/07-022014

965/07-022014

966/07-02706
2014

от Закона за
общинската
собственост.

Йорданка Кирилова Гълъбова.

962

Поземлен имот с площ от 0,495
дка. (нула декара, четиристотин
Област Пловдивска,
деветдесет и пет квадратни метра)
община Първомай,
с начин на трайно ползване:
землището на с. Воден с
НИВА, категория на земята при
ЕКАТТЕ 11627 имот с
50,90 лв. (Петдесет
неполивни условия: Пета,
№053008, местност "Ясака”
лева и 90 ст.)
съставляваща имот с номер 053008
по картата на
(нула, пет, три, нула, нула, осем) в
възстановената собственост
местността "ЯСАКА" по картата
за землището на с. Воден.
на възстановената собственост за
землището на с. Воден.

963

Поземлен имот с площ от 6,009
дка. (шест декара и девет
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: НИВА, категория
землището на с. Воден с
на земята при неполивни условия: 62,20 лв.
ЕКАТТЕ 11627 имот с
Десета, съставляваща имот с
(Шестдесет и два
№055001, местност "Кара
номер 055001 (нула, пет, пет, нула, лева и 20 ст.)
солук” по картата на
нула, едно) в местността "КАРА
възстановената собственост
СОЛУК" по картата на
за землището на с. Воден.
възстановената собственост за
землището на с. Воден.

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

964

Поземлен имот с площ от 1,200
дка. (един декар и двеста
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: НИВА, категория
землището на с. Воден с
на земята при неполивни условия: 11,30 лв.
ЕКАТТЕ 11627 имот с
Десета, съставляваща имот с
(единадесет лева и
№055002, местност "Кара
номер 055002 (нула, пет, пет, нула, 30 ст.)
солук” по картата на
нула, две) в местността "КАРА
възстановената собственост
СОЛУК" по картата на
за землището на с. Воден.
възстановената собственост за
землището на с. Воден.

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

965

966

Поземлен имот с площ от 3,498
дка. (три декара, четиристотин
Област Пловдивска,
деветдесет и осем квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на с. Воден с
НИВА, категория на земята при
ЕКАТТЕ 11627 имот с
неполивни условия: Десета,
33,10 лв. (Тридесет
№055003, местност "Кара съставляваща имот с номер 055003 и три лева и 10 ст.)
солук” по картата на
(нула, пет, пет, нула, нула, три) в
възстановената собственост местността "КАРА СОЛУК" по
за землището на с. Воден картата на възстановената
собственост за землището на с.
Воден.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 3,003
община Първомай,
дка. (три декара и три квадратни
28,40 лв. (Двадесет
землището на с. Воден с
метра) с начин на трайно ползване: и осем лева и 40 ст.)
ЕКАТТЕ 11627 имот с
НИВА, категория на земята при

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Имотът се
. Продаден на "ОМЕГА АГРО
управлява от кмета ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
на община Първомай вписано в Търговския регистър
с ЕИК 000471536 на при АВ с ЕИК 201304848,

Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-1520/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба впискан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв. вх. №2489 на
Заповед за
21.10.2014 год. в СВ отписване:
гр. Първомай и
РД-15-20/2015отписан със Заповед 01-15
№РД-15-20 от
15.01.2015 год. на
метана обиа Първмай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-20/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1520/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-20/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1520/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-20/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1520/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко - Заповед за
продажба вписан под отписване:
№49, том 9, вх. №2522, РД-15-20/2015дв.вх. №2489 на
01-15

№055004, местност "Кара неполивни условия: Десета,
солук” по картата на
съставляваща имот с номер 055004
възстановената собственост (нула, пет, пет, нула, нула, четири)
за землището на с. Воден. в местността "КАРА СОЛУК" по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Воден.

707

708

967/07-022014

968/10-022014

967

968

709

969/10-022014

969

710

970/10-022014

970

711

971/10-022014

971

Поземлен имот с площ от 5,502
дка. (пет декара, петстотин и два
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: НИВА, категория
землището на с. Воден с
на земята при неполивни условия: 52,00 лева
ЕКАТТЕ 11627 имот с
Десета, съставляваща имот с
(Петдесет и два лв.
№055005, местност "Кара
номер 055005 (нула, пет, пет, нула, и 00 ст.)
солук” по картата на
нула, пет) в местността "КАРА
възстановената собственост
СОЛУК" по картата на
за землището на с. Воден.
възстановената собственост за
землището на с. Воден.

основание чл.12, ал.5 представлявано от управителя
от Закона за
Йорданка Кирилова Гълъбова.
общинската
собственост.

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Поземлен имот с площ от 4,113
дка. (четири декара, сто и
Област Пловдивска,
тринадесет квадратни метра) с
Имотът се
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА,
управлява от кмета
землището на с. Воден с
категория на земята при
на община Първомай
ЕКАТТЕ 11627 имот с
неполивни условия: Десета,
38,90 лв. (Тридесет с ЕИК 000471536 на
№055006, местност "Кара съставляваща имот с номер 055006 и осем лева и 90 ст.) основание чл.12, ал.5
солук” по картата на
(нула, пет, пет, нула, нула, шест) в
от Закона за
възстановената собственост местността "КАРА СОЛУК" по
общинската
за землището на с. Воден. картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на с.
Воден.
Поземлен имот с площ от 0,699
дка. (нула декара, шестстотин
Област Пловдивска,
деветдесет и девет квадратни
Имотът се
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
землището на с. Воден с
НИВА, категория на земята при
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
94,80 лв.
ЕКАТТЕ 11627 имот с
неполивни условия: Четвърта,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
(Деветдесет и
№057011, местност "Кара съставляваща имот с номер 057011
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
четири лева и 80 ст.)
солук” по картата на
(нула, пет, седем, нула , едно,
от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост едно) в местността "КАРА
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на с. Воден. СОЛУК" по картата на
собственост.
възстановената собственост за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с площ от 1,604
дка. (един декар, шестстотин и
Област Пловдивска,
четири квадратни метра) с начин
Имотът се
община Първомай,
на трайно ползване: НИВА,
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
землището на с. Воден с
категория на земята при
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
217,40 лв. (Двеста и
ЕКАТТЕ 11627 имот с
неполивни условия: Четвърта,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
седемнадесет лева и
№057013, местност "Кара съставляваща имот с номер 057013
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
40 ст.)
солук” по картата на
(нула, пет, седем, нула , едно, три)
от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост в местността "КАРА СОЛУК" по
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на с. Воден. картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на с.
Воден.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 0,661
68,20 лв.
Имотът се
Продаден на "ОМЕГА АГРО
община Първомай,
дка. (нула декара, шестстотин
(Шестдесет и осем управлява от кмета ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,

21.10.2014 год. при
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-1520/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-20/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1520/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-20/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1520/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-20/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1520/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко - Заповед за
продажба вписан под отписване:

землището на с. Воден с
шестдесет и един квадратни метра) лева и 20 ст.)
ЕКАТТЕ 11627 имот с
с начин на трайно ползване:
№063008, местност "Муса НИВА, категория на земята при
юрт” по картата на
неполивни условия: Четвърта,
възстановената собственост съставляваща имот с номер 063008
за землището на с. Воден. (нула, шест, три, нула, нула, осем)
в местността "МУСА ЮРТ" по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Воден.

712

713

972/10-022014

973/11-022014

на община Първомай вписано в Търговския регистър
с ЕИК 000471536 на при АВ с ЕИК 201304848,
основание чл.12, ал.5 представлявано от управителя
от Закона за
Йорданка Кирилова Гълъбова.
общинската
собственост

972

Поземлен имот с площ от 0,808
дка. (нула декара, осемстотин и
Област Пловдивска,
осем квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: НИВА, категория
землището на с. Воден с
на земята при неполивни условия: 83,40 лв.
ЕКАТТЕ 11627 имот с
Четвърта, съставляваща имот с
(Осемдесет и три
№064013, местност "Муса
номер 064013 (нула, шест, четири, лева и 40 ст.)
юрт” по картата на
нула, едно, три) в местността
възстановената собственост
"МУСА ЮРТ" по картата на
за землището на с. Воден.
възстановената собственост за
землището на с. Воден.

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост

973

Поземлен имот с площ от 1,197
дка. (един декар, сто деветдесет и
Област Пловдивска,
седем квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: НИВА, категория
землището на с. Воден с
на земята при неполивни условия: 123,50 лв. (Сто
ЕКАТТЕ 11627 имот с
Четвърта, съставляваща имот с
двадесет и три лева
№064010, местност "Муса
номер 064010 (нула, шест, четири, и 50 ст.)
юрт” по картата на
нула, едно, нула) в местността
възстановената собственост
"МУСА ЮРТ" по картата на
за землището на с. Воден.
възстановената собственост за
землището на с. Воден.

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост

714

974/11-022014

974

715

975/11-022014

975

Поземлен имот с площ от 1,493
дка. (един декар, четиристотин
Област Пловдивска,
деветдесет и три квадратни метра)
Имотът се
община Първомай,
с начин на трайно ползване:
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
землището на с. Воден с
НИВА, категория на земята при
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
183,00 лв. (Сто
ЕКАТТЕ 11627 имот с
неполивни условия: Четвърта,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
осемдесет и три лева
№072006, местност
съставляваща имот с номер 072006
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
и 00 ст.)
"Пожарлъка” по картата на (нула, седем, две, нула, нула, шест)
от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост в местността "ПОЖАРЛЪКА" по
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на с. Воден. картата на възстановената
собственост
собственост за землището на с.
Воден.
Поземлен имот с площ от 4,250
дка. (четири декара, двеста и
Област Пловдивска,
петдесет квадратни метра) с начин
Имотът се
община Първомай,
на трайно ползване: НИВА,
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
землището на с. Воден с
категория на земята при
575,40 лв.
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
ЕКАТТЕ 11627 имот с
неполивни условия: Четвърта,
(Петстотин
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
№102018, местност
съставляваща имот с номер 102018 седемдесет и пет
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
"Реката” по картата на
(едно, нула, две, нула, едно, осем) лева и 40 ст.)
от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост в местността "РЕКАТА" по
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на с. Воден. картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на с.
Воден.

№49, том 9, вх. №2522, РД-15-20/2015дв.вх. №2489 на
01-15
21.10.2014 год. при
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-1520/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-20/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1520/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-20/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1520/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-20/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1520/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-20/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1520/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
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Поземлен имот с площ от 0,997
дка. (нула декара, деветстотин
Област Пловдивска,
деветдесет и девет квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на с. Воден с
НИВА, категория на земята при
ЕКАТТЕ 11627 имот с
неполивни условия: Четвърта,
102,90 лв. (Сто и
№211024, местност
съставляваща имот с номер 211024 два лева и 90 ст.)
"Реката” по картата на
(две, едно, едно, нула, две, четири)
възстановената собственост в местността "РЕКАТА" по
за землището на с. Воден. картата на възстановената
собственост за землището на с.
Воден.

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

977

Поземлен имот с площ от 0,982
дка. (нула декара, деветстотин
Област Пловдив, община осемдесет и два квадратни метра) с
Първомай, землището на с. начин на трайно ползване: НИВА,
Воден с ЕКАТТЕ 11627,
категория на земята при
101,30 лв. (Сто и
местност "Реката", имот с неполивни условия: Четвърта,
един лева и 30 ст.)
№211025 по картата на
съставляваща имот с номер 211025
възстановената собственост (две, едно, едно, нула, две, пет) в
за землището на с. Воден местността "РЕКАТА" по картата
на възстановената собственост за
землището на с. Воден.

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

978

Поземлен имот с площ от 4,501
дка. (четири декара, петстотин и
Област Пловдив, община един квадратни метра) с начин на
Първомай, землището на с. трайно ползване: НИВА, категория
464,50 лв.
Воден с ЕКАТТЕ 11627,
на земята при неполивни условия:
(Четиристотин
местност "Реката", имот с Четвърта, съставляваща имот с
шестдесет и четири
№211008 по картата на
номер 211008 (две, едно, едно,
лева и 50 ст.)
възстановената собственост нула, нула, осем) в местността
за землището на с. Воден. "РЕКАТА" по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Воден.

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост

979

Поземлен имот с площ от 0,910
дка (нула декара, деветстотин и
Област Пловдив, община
десет квадратни метра) с начин на
Първомай, землището на
трайно ползване: НИВА, категория
село Градина с ЕКАТТЕ
на земята при неполивни условия: 117,60 лв. (Сто и
17484, местността "Бейкър
Пета, съставляващ имот №003178 седемнадесет лева и
вети лозя", имот с №003178
(нула, нула, три, едно, седем, осем) 60 ст.)
по картата на
в местността „БЕЙКЪР ВЕТИ
възстановената собственост
ЛОЗЯ” по картата на
за землището на с. Градина.
възстановената собственост за
землището на с. Градина.

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

980

Поземлен имот с площ от 1,498
Област Пловдив, община дка (един декар, четиристотин
Първомай, землището на деветдесет и осем квадратни
село Градина с ЕКАТТЕ
метра) с начин на трайно ползване:
117,60 лв. (Сто и
17484, местността
НИВА. Категория на земята при
седемнадесет лева и
"Чакърови ниви", имот с
неполивни условия: Пета,
60 ст.)
№035178 по картата на
състаляващ имот с номер 035178
възстановената собственост (нула, три, пет, едно, седем, осем)
за землището на с. Градина. в местността "ЧАКЪРОВИ НИВИ"
по картата на възстановената

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в ТР към АВ с
основание чл.12, ал.5 ЕИК201304484, представлявано
от Закона за
от управителя Ййрданка
общинската
Кирилова Гълъбова.
собственост.

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-20/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1520/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-20/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1520/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-20/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1520/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-26/2015Първомай и отписан 01-16
със Заповед №РД-1526/16.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
Заповед за
21.10.2014 год. при
отписване:
Службата по
РД-15-26/2015вписванията гр.
01-16
Първомай и отписан
със Заповед №РД-1526/16.01.2015 год. на
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собственост за землището на село
Градина.
Поземлен имот с площ от 2,725
дка. (два декара, седемстотин
двадесет и пет квадратни метра) с
Област Пловдив, община
Имотът се
начин на трайно ползване: НИВА.
Първомай, землището на
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
Категория на земята при
село Градина с ЕКАТТЕ
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
неполивни условия: Четвърта,
403, 70 лв.
17484, местността
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
съставляващ имот с номер 009154 (Четиристотин и три
"КАРАМАНА", имот с
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК201304848,
(нула, нула, девет, едно, пет,
лева и 70 ст.)
№009154 по картата на
от Закона за
представлявано от управителя
четири), намиращ се в местността
възстановената собственост
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
"КАРАМАНА" по картата на
за землището на с. Градина.
собственост.
възстановената собственост за
землището на село Градина,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 4,854
дка. (четири декара, осемстотин
петдесет и четири квадратни
Област Пловдив, община метра) с начин на трайно ползване:
Имотът се
Първомай, землището на ИЗОСТАВЕНА НИВА. Категория
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
село Градина с ЕКАТТЕ
на земята при неполивни условия: 513,60 лв.
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
17484, местността
Пета, съставляващ имот с номер (Петстотин и
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
"Крушевски крушак", имот 038242 (нула, три, осем, две,
тринадесет лева и 60 основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК201304848,
с №038242 по картата на четири, две), намиращ се в
ст.)
от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост местността "КРУШЕВСКИ
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на с. Градина. КРУШАК" по картата на
собственост.
възстановената собственост за
землището на село Градина,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 2,048
дка. (два декара, четиридесет и
осем квадратни метра) с начин на
Област Пловдив, община
Имотът се
трайно ползване: НИВА.
Първомай, землището на
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
Категория на земята при
село Градина с ЕКАТТЕ
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
неполивни условия: Пета,
216,70 лв. (Двеста и
17484, местността
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
съставляващ имот с №038313
шестнадесет лева и
"Крушевски крушак", имот
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК201304848,
(нула, три, осем, три, едно, три), 70 ст.)
с №038313 по картата на
от Закона за
представлявано от управителя
намиращ се в местността
възстановената собственост
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
"КРУШЕВСКИ КРУШАК" по
за землището на с. Градина.
собственост.
картата на въстановената
собственост за семлището на село
Градина, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 3,188
дка. (три декара, сто осемдесет и
осем квадратни метра) с начин на
Област Пловдив, община
Имотът се
трайно ползване: НИВА.
Първомай, землището на
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
Категория на земята при
село Градина с ЕКАТТЕ
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
неполивни условия: Пета,
337,50 лв. (Триста
17484, местността
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
съставляващ имот с №038319
тридесет и седем
"Крушевски крушак", имот
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК201304848,
(нула, три, осем, три, едно, девет), лева и 50 ст.)
с №038319 по картата на
от Закона за
представлявано от управителя
намиращ се в местността
възстановената собственост
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
"КРУШЕВСКИ КРУШАК" по
за землището на с. Градина.
собственост.
картата на въстановената
собственост за семлището на село
Градина, област Пловдив.
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 3,378
392,10 лв. (Триста Имотът се
Продаден на "ОМЕГА АГРО
Първомай, землището на дка. (три декара, триста седемдесет деветдесет и два
управлява от кмета ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
село Градина с ЕКАТТЕ
и осем квадратни метра) с начин лева и 10 ст.)
на община Първомай вписано в Търговския регистър

кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба, вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-26/2015Първомай и отписан 01-16
със Заповед №РД-1526 от 16.01.2015 год.
на Кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-26/2015Първомай и отписан 01-16
със Заповед №РД-1526/16.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-26/2015Първомай и отписан 01-16
със Заповед №РД-1526/16.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-26/2015Първомай и отписан 01-16
със Заповед №РД-1526/16.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко - Заповед за
продажба вписан под отписване:
№49, том 9, вх. №2522, РД-15-26/2015-
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17484, местността
на трайно ползване: НИВА.
"Чалтика", имот с №001104 Категория на земята при
по картата на
неполивни условия: Четвърта,
възстановената собственост съставляващ имот с №001104
за землището на с. Градина. (нула, нула, едно, едно, нула,
четири), намиращ се в местността
"ЧАЛТИКА" по картата на
въстановената собственост за
семлището на село Градина,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 2,527
дка. (два декара, петстотин
двадесет и седем квадратни метра)
Област Пловдив, община
с начин на трайно ползване:
Първомай, землището на
НИВА. Категория на земята при
село Градина с ЕКАТТЕ
неполивни условия: Четвърта,
374,90 лева (Триста
17484, местността "Арга
съставляващ имот с №006156
седемдесет и четири
бента", имот с №006156 по
(нула, нула, шест, едно, пет, шест), лева и 90 ст.)
картата на възстановената
намиращ се в местността "АРГА
собственост за землището
БЕНТА" по картата на
на с. Градина.
въстановената собственост за
семлището на село Градина,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 3,175
дка. (три декара, сто седемдесет и
пет квадратни метра) с начин на
Област Пловдив, община
трайно ползване: НИВА.
Първомай, землището на
Категория на земята при
село Градина с ЕКАТТЕ
неполивни условия: Четвърта,
369,00 лв. (Триста
17484, местността "Бял
съставляващ имот с №035053
шестдесет и девет
камък омарча", имот с
(нула, три, пет, нула, пет, три),
лева и 00 ст.)
№035053 по картата на
намиращ се в местността "БЯЛ
възстановената собственост
КАМЪК ОМАРЧА" по картата на
за землището на с. Градина.
въстановената собственост за
семлището на село Градина,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 2,594
дка. (два декара, петстотин
деветдесет и четири квадратни
Област Пловдив, община
метра) с начин на трайно ползване:
Първомай, землището на
НИВА. Категория на земята при
село Градина с ЕКАТТЕ
неполивни условия: Шеста,
189,10 лв. (Сто
17484, местността
съставляващ имот с №036124
осемдесет и девет
"Янаклъка", имот с
(нула, три, шест, едно, две,
лева и 10 ст.)
№036124 по картата на
четири), намиращ се в местността
възстановената собственост
"ЯНАКЛЪКА" по картата на
за землището на с. Градина.
въстановената собственост за
семлището на село Градина,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,108
Област Пловдив, община
дка. (един декар, сто и осем
Първомай, землището на
квадратни метра) с начин на
село Градина с ЕКАТТЕ
трайно ползване: НИВА.
392,10 лв. (Триста
17484, местността
Категория на земята при
деветдесет и два
"Янаклъка", имот с
неполивни условия: Четвърта,
лева и 10 ст.)
№036024 по картата на
съставляващ имот с №036024
възстановената собственост
(нула, три, шест, нула, две,
за землището на с. Градина.
четири), намиращ се в местността

с ЕИК 000471536 на при АВ с ЕИК201304848,
основание чл.12, ал.5 представлявано от управителя
от Закона за
Йорданка Кирилова Гълъбова.
общинската
собственост.

дв.вх. №2489 на
01-16
21.10.2014 год. при
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-1526/16.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-26/2015Първомай и отписан 01-16
със Заповед №РД-1526/16.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-26/2015Първомай и отписан 01-16
със Заповед №РД-1526/16.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-26/2015Първомай и отписан 01-16
със Заповед №РД-1526/16.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
Заповед за
дв.вх. №2489 на
отписване:
21.10.2014 год. при
РД-15-26/2015Службата по
01-16
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15-
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"ЯНАКЛЪКА" по картата на
въстановената собственост за
семлището на село Градина,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 3,254
дка. (три декара, двеста петдесет и
четири квадратни метра) с начин
Област Пловдив, община
Имотът се
на трайно ползване: НИВА.
Първомай, землището на
управлява от кмета
Категория на земята при
село Градина с ЕКАТТЕ
на община Първомай
неполивни условия: Четвърта,
403,00 лв.
17484, местността "Обира
с ЕИК 000471536 на
съставляващ имот с №038243
(Четиристотин и три
пилешарника.", имот с
основание чл.12, ал.5
(нула, три, осем, две, четири, три), лева и 00 ст.)
№038243 по картата на
от Закона за
намиращ се в местността "ОБИРА
възстановената собственост
общинската
ПИЛЕШАРНИКА" по картата на
за землището на с. Градина.
собственост.
въстановената собственост за
семлището на село Градина,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,999
дка. (нула декара, деветстотин
деветдесет и девет квадратни
Област Пловдив, община
Имотът се
метра) с начин на трайно ползване:
Първомай, землището на
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
НИВА. Категория на земята при
село Градина с ЕКАТТЕ
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
неполивни условия: Четвърта,
123,60 лв. (Сто
17484, местността "Обира
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
съставляващ имот с №038246
двадесет и три лева
пилешарника.", имот с
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК201304848,
(нула, три, осем, две, четири,
и 60 ст.)
№038246 по картата на
от Закона за
представлявано от управителя
шест), намиращ се в местността
възстановената собственост
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
"ОБИРА ПИЛЕШАРНИКА" по
за землището на с. Градина.
собственост.
картата на въстановената
собственост за семлището на село
Градина, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,500
дка. (един декар и петстотин
квадратни метра) с начин на
Имотът се
област Пловдив, община трайно ползване: НИВА.
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
Първомай, землището на с. Категория на земята при
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
Воден с ЕКАТТЕ 11627,
неполивни условия: Четвърта,
154,70 лв. (Сто
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
местността "Реката", имот с съставляващ имот с №211009 (две, петдесет и четири
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
№211009 по картата на
едно, едно, нула, нула, девет),
лева и 70 ст.)
от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост намиращ се в местността
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на с. Воден "РЕКАТА" по картата на
собственост.
въстановената собственост за
семлището на село Воден, област
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,152
дка. (един декар, сто петдесет и
два квадратни метра) с начин на
Област Пловдив, община
Имотът се
трайно ползване: НИВА.
Продаден на "ОМЕГА АГРО
Първомай, землището на
управлява от кмета
Категория на земята при
ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
село Градина с ЕКАТТЕ
на община Първомай
неполивни условия: Шеста ,
84,00 лв.
вписано в Търговския регистър
17484, местността
с ЕИК 000471536 на
съставляващ имот с №036126
(Осемдесет и четири
към Агенцията по вписванията с
"Янаклъка", имот с
основание чл.12, ал.5
(нула, три, шест, едно, две, шест), лева и 00 ст.)
ЕИК201304848, представлявано
№036126 по картата на
от Закона за
намиращ се в местността
от управителя Йорданка
възстановената собственост
общинската
"ЯНАКЛЪКА" по картата на
Кирилова Гълъбова.
за землището на с. Градина.
собственост.
въстановената собственост за
семлището на село Градина,
област Пловдив.
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 1,618
118,00 лв. (Сто и
Имотът се
Продаден на "ОМЕГА АГРО
Първомай, землището на дка. (един декар, шестстотин и
осемнадесет лева и управлява от кмета ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,

26/16.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-26/2015Първомай и отписан 01-16
със Заповед №РД-1526/16.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-20/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1520/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-26/2015Първомай и отписан 01-16
със Заповед №РД-1526/16.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко - Заповед за
продажба вписан под отписване:
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село Градина с ЕКАТТЕ
осемнадесет квадратни метра) с
00 ст.)
на община Първомай вписано в Търговския регистър
17484, местността
начин на трайно ползване: НИВА,
с ЕИК 000471536 на при АВ с ЕИК201304848,
"Янаклъка", имот с
категория на земята при
основание чл.12, ал.5 представлявано от управителя
№036135 по картата на
неполивни условия: Шеста,
от Закона за
Йорданка Кирилова Гълъбова.
възстановената собственост съставляващ имот с номер 036135
общинската
за землището на с. Градина. (нула, три, шест, едно, три, пет),
собственост.
находящ се в местността
"ЯНАКЛЪКА" по картата на
въстановената собственост за
семлището на село Градина,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 3,700
дка. (три декара и седемстотин
квадратни метра) с начин на
Област Пловдив, община
Имотът се
трайно ползване: НИВА.
Първомай, землището на
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
Категория на земята при
село Градина с ЕКАТТЕ
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
неполивни условия: Пета,
290,20 лв. (Двеста и
17484, местност "Митев
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
съставляващ имот с номер 037010 деветдесет лева и 20
кладенец" имот с номер
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК201304848,
(нула; три; седем; нула; едно;
ст.)
037010 по Картата на
от Закона за
представлявано от управителя
нула) в местността "МИТЕВ
възстановената собственост
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
КЛАДЕНЕЦ" по картата на
за землището на с. Градина.
собственост.
възстановената собственост за
землището на село Градина,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 5,304
дка. (пет декара, триста и четири
квадратни метра) с начин на
Област Пловдив, община
Имотът се
трайно ползване: НИВА.
Първомай, землището на
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
Категория на земята при
село Градина с ЕКАТТЕ
547,40 лв.
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
неполивни условия: Четвърта,
17484, местност "Баира
(Петстотин
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
съставляващ имот с номер 037141
пашлъка", имот с номер
четиридесет и седем основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК201304848,
(нула; три; седем; едно; четири;
037141 по Картата на
лева и 40 ст.)
от Закона за
представлявано от управителя
едно) в местността "БАИРА
възстановената собственост
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
ПАШЛЪКА" по картата на
за землището на с. Градина.
собственост.
възстановената собственост за
землището на село Градина,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 4,573
дка. (четири декара, петстотин
Област Пловдив, община седемдесет и три квадратни метра)
Имотът се
Първомай, землището на с начин на трайно ползване:
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
село Градина с ЕКАТТЕ
НИВА. Категория на земята при
442,40 лв.
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
17484, местност "Русев
неполивни условия: Четвърта,
(Четиристотин
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
кайнак" имот с номер
съставляващ имот с номер 037207 четиридесет и два основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК201304848,
037207 по Картата на
(нула; три; седем; две; нула; седем) лева и 40 ст.)
от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост в местността "РУСЕВ КАЙНАК"
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на с. Градина. по картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на село
Градина, област Пловдив.
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 2,020
Имотът се
Първомай, землището на дка. (два декара и двадесет
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
село Градина с ЕКАТТЕ
квадратни метра) с начин на
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
17484, местност
трайно ползване: НИВА.
213,80 лв. (Двеста и
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
"Крушевски крушак", имот Категория на земята при
тринадесет лева и 80
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК201304848,
с номер 038088 по Картата неполивни условия: Пета,
ст.)
от Закона за
представлявано от управителя
на възстановената
съставляващ имот с номер 038088
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост за землището (нула; три; осем; нула; осем; осем)
собственост.
на с. Градина.
в местността "КРУШЕВСКИ

№49, том 9, вх. №2522, РД-15-26/2015дв.вх. №2489 на
01-16
21.10.2014 год. при
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-1526/16.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-26/2015Първомай и отписан 01-16
със Заповед №РД-1526/16.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-26/2015Първомай и отписан 01-16
със Заповед №РД-1526/16.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-26/2015Първомай и отписан 01-16
със Заповед №РД-1526/16.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
Заповед за
дв.вх. №2489 на
отписване:
21.10.2014 год. при
РД-15-26/2015Службата по
01-16
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15-
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КРУШАК" по картата на
възстановената собственост за
землището на село Градина,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,390
дка. (един декар, триста и
Област Пловдивска,
деветдесет квадратни метра) с
Имотът се
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА.
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
землището на с.Брягово с Категория на земята при
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
193,80 лв. (сто
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Четвърта,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
деветдесет и три
"Кориите” имот с №018155 съставляващ имот №018155 (нула,
основание чл. 12,
при АВ с ЕИК201304848,
лева и 80 ст.)
по картата на
едно, осем, едно, пет, пет) в
ал.5 от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост местността "КОРИИТЕ” по
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на с.Брягово. картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 3,040
дка. (три декара и четиридесет
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
Имотът се
община Първомай,
трайно ползване: НИВА.
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
землището на с.Брягово с Категория на земята при
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
376,50 лв. (триста
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Четвърта,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
седемдесет и шест
"Сарачовица” имот с
съставляващ имот №021088 (нула,
основание чл. 12,
при АВ с ЕИК201304848,
лева и 50 ст.)
№021088 по картата на
две, едно, нула, осем, осем) в
ал.5 от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост местността "САРАЧОВИЦА” по
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на с.Брягово. картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,664
дка. (нула декара шестстотин
Област Пловдивска,
шестдесет и четири квадратни
Имотът се
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
землището на с.Брягово с НИВА. Категория на земята при
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Четвърта,
82,40 лв. (осемдесет с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
"Сарачовица” имот с
съставляващ имот №021095 (нула, и два лева и 40 ст.) основание чл. 12,
при АВ с ЕИК201304848,
№021095 по картата на
две, едно, нула, девет, пет) в
ал.5 от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост местността "САРАЧОВИЦА” по
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на с.Брягово. картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 1,026
дка. (един декар и двадесет и шест
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
Имотът се
община Първомай,
трайно ползване: НИВА.
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
землището на с.Брягово с Категория на земята при
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
142,90 лв. (сто
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Четвърта,
с ЕИК 000471536 на вписан в Търговския регистър
четиридесет и два
"Сарачовица” имот с
съставляващ имот №021103 (нула,
основание чл. 12,
към АВ с ЕИК 201304848,
лева и 90 ст.)
№021103 по картата на
две, едно, едно, нула, три) в
ал.5 от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост местността "САРАЧОВИЦА” по
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова
за землището на с.Брягово. картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 1,782
Имотът се
Продаден на "ОМЕГА АГРО
община Първомай,
дка. (един декар, седемстотин
управлява от Кмета ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
115,50 лв. (сто и
землището на с.Брягово с осемдесет и два квадратни метра) с
на община Първомай вписано в Търговския регистър
петнадесет лева и 50
ЕКАТТЕ 06745, местност начин на трайно ползване: НИВА.
с ЕИК 000471536 на при АВ с ЕИК201304848,
ст.)
"Костово” имот с №025136 Категория на земята при
основание чл. 12,
представлявано от управителя
по картата на
неполивни условия: Шеста,
ал.5 от Закона за
Йорданка Кирилова Гълъбова.

26/16.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под Заповед за
№49, том 9, вх. №2522, отписване:
дв.вх. №2489 на
РД-15-19/201521.10.2014 год. при
01-15
Службата по
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възстановената собственост съставляващ имот №025136 (нула,
за землището на с.Брягово. две, пет, едно, три, шест) в
местността "КОСТОВО” по
картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 2,976
дка. (два декара, деветстотин
Област Пловдивска,
седемдесет и шест квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на с.Брягово с НИВА. Категория на земята при
192,80 лв. (Сто
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
деветдесет и два
"Костово” имот с №025138 съставляващ имот №025138 (нула,
лева и 80 ст.)
по картата на
две, пет, едно, три, осем) в
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
за землището на с.Брягово. картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 1,460
дка. (един декар, четиристотин и
Област Пловдивска,
шестдесет квадратни метра) с
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА.
землището на с.Брягово с Категория на земята при
181,10 лв. (Сто
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Четвърта
осемдесет и един
"Костово” имот с №027016 съставляващ имот №027016 (нула,
лев и 10 ст.)
по картата на
две, седем, нула, едно, шест) в
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
за землището на с.Брягово. картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,604
дка. (нула декара и шестстотин и
Област Пловдивска,
четири квадратни метра) с начин
община Първомай,
на трайно ползване: ДРУГА
землището на с.Брягово с ИЗОСТАВЕНА НИВА. Категория
ЕКАТТЕ 06745, местност на земята при неполивни условия: 51,40 лв. (Петдесет
"Костово” имот с №028010 Шеста, съставляващ имот
и един лева и 40 ст.)
по картата на
№028010 (нула, две, осем, нула,
възстановената собственост едно, нула) в местността
за землището на с.Брягово. "КОСТОВО” по картата на
възстановената собственост за
землището на с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 4,781
дка. (четири декара, седемстотин
Област Пловдив, община
осемдесет и един квадратни метра)
Първомай, землището на
с начин на трайно ползване:
град Първомай с ЕКАТТЕ
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
59080, местност
426,00 лв.
на земята при неполивни условия:
"Дълбокото дере дюлюр",
(четиристотин
Шеста, съставляваща имот с номер
имот с №000076 по картата
двадесет и шест
000076 (нула, нула, нула, нула,
на възстановената
лева и 00 ст.)
седем, шест) в местността
собственост за землището
"ДЪЛБОКОТО ДЕРЕ ДЮЛЮР" по
на гр. Първомай, област
картата на възстановената
Пловдив.
собственост за землището на град
Първомай, област Пловдив.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 0,203
17,30 лв.
община Първомай,
дка. (нула декара, двеста и три
(Седемнадесет лева
землището на с.Брягово с квадратни метра) с начин на
и 30 ст.)

общинската
собственост

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл. 12,
при АВ с ЕИК201304848,
ал.5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл. 12,
при АВ с ЕИК201304848,
ал.5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл. 12,
при АВ с ЕИК201304848,
ал.5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост

вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

Имотът се
управлява от Кмета
на община Първомай
Продаден на Николай Желязков
на основание чл.12,
Николов от гр. Първомай.
ал. 5 от Закона за
общинската
собственост.

Договор за покупко продажба вписан под
№166, том 4, вх. №
Заповед за
1663, дв.вх. №1633 на
отписване:
16.07.2014 г. и отписан
РД-15-464/2014със Заповед №РД -1508-15
464 от 15.08.2014 год.
на кмета на община
Първомай.

Имотът се
Продаден на "ОМЕГА АГРО
управлява от Кмета ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
на община Първомай вписано в Търговския регистър

Договор за покупко - Заповед за
продажба вписан под отписване:
№49, том 9, вх. №2522, РД-15-19/2015-
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ЕКАТТЕ 06745, местност трайно ползване: НИВА.
"Костово” имот с №028141 Категория на земята при
по картата на
неполивни условия: Шеста,
възстановената собственост съставляващ имот №028141 (нула,
за землището на с.Брягово. две, осем, едно, четири, едно) в
местността "КОСТОВО” по
картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,604
дка. (нула декара и шестстотин и
Област Пловдивска,
четири квадратни метра) с начин
община Първомай,
на трайно ползване: ДРУГА
землището на с.Брягово с ИЗОСТАВЕНА НИВА. Категория
ЕКАТТЕ 06745, местност на земята при неполивни условия: 51,40 лв. (Петдесет
"Костово” имот с №028011 Шеста, съставляващ имот
и един лева и 40 ст.)
по картата на
№028011 (нула, две, осем, нула,
възстановената собственост едно, едно) в местността
за землището на с.Брягово. "КОСТОВО” по картата на
възстановената собственост за
землището на с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,217
дка. (нула декара, двеста и
Област Пловдивска,
седемнадесет квадратни метра) с
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА.
землището на с.Брягово с Категория на земята при
18,50
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
лв.(Осемнадесет
"Костово” имот с №028142 съставляващ имот №028142 (нула,
лева и 50 ст.)
по картата на
две, осем, едно, четири, две) в
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
за землището на с.Брягово. картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,325
дка. (нула декара, триста двадесет
Област Пловдивска,
и пет квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: ДРУГА
землището на с.Брягово с ИЗОСТАВЕНА НИВА. Категория
27,60 лв. (Двадесет
ЕКАТТЕ 06745, местност на земята при неполивни условия:
и седем лева и 60
"Костово” имот с №028145 Шеста, съставляващ имот
ст.)
по картата на
№028145 (нула, две, осем, едно,
възстановената собственост четири, пет) в местността
за землището на с.Брягово. "КОСТОВО” по картата на
възстановената собственост за
землището на с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,454
дка. (нула декара, четиристотин
петдесет и четири квадратни
Област Пловдивска,
метра) с начин на трайно ползване:
община Първомай,
ДРУГА ИЗОСТАВЕНА НИВА.
землището на с.Брягово с
Категория на земята при
ЕКАТТЕ 06745, местност
38,60 лв. (Тридесет
неполивни условия: Шеста,
"Костово” имот с №028147
и осем лева и 60 ст.)
съставляващ имот №028147 (нула,
по картата на
две, осем, едно, четири, седем) в
възстановената собственост
местността "КОСТОВО” по
за землището на с.Брягово.
картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.

с ЕИК 000471536 на при АВ с ЕИК201304848,
основание чл. 12,
представлявано от управителя
ал.5 от Закона за
Йорданка Кирилова Гълъбова.
общинската
собственост

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл. 12,
при АВ с ЕИК201304848,
ал.5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл. 12,
при АВ с ЕИК201304848,
ал.5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл. 12, ал. при АВ с ЕИК201304848,
5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл. 12,
при АВ с ЕИК201304848,
ал.5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост

дв.вх. №2489 на
01-15
21.10.2014 год. при
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
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Поземлен имот с площ от 0,523
дка. (нула декара, петстотин
Област Пловдивска,
двадесет и три квадратни метра) с
Имотът се
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА.
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
землището на с.Брягово с Категория на земята при
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
44,60 лв.
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
(Четиридесет и
"Костово” имот с №028186 съставляващ имот №028186 (нула,
основание чл. 12,
при АВ с ЕИК201304848,
четири лева и 60 ст.)
по картата на
две, осем, едно, осем, шест) в
ал.5 от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на с.Брягово. картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 2,268
дка. (два декара, двеста шестдесет
Област Пловдивска,
и осем квадратни метра) с начин
Имотът се
община Първомай,
на трайно ползване: НИВА.
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
землището на с.Брягово с Категория на земята при
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
192,90 лв. (Сто
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
деветдесет и два
"Костово” имот с №028187 съставляващ имот №028187 (нула,
основание чл. 12,
при АВ с ЕИК201304848,
лева и 90 ст.)
по картата на
две, осем, едно, осем, седем) в
ал.5 от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на с.Брягово. картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,566
дка. (нула декара, петстотин
Област Пловдивска,
шестдесет и шест квадратни
Имотът се
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
землището на с.Брягово с НИВА. Категория на земята при
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
48,20 (Четиридесет с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
"Костово” имот с №028188 съставляващ имот №028188 (нула, и осем лева и 20 ст.) основание чл. 12,
при АВ с ЕИК201304848,
по картата на
две, осем, едно, осем, осем) в
ал.5 от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на с.Брягово. картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,696
дка. (нула декара, шестстотин
Област Пловдивска,
деветдесет и шест квадратни
Имотът се
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
землището на с.Брягово с НИВА. Категория на земята при
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
59,20 лв. (Петдесет
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
и девет лева и 20
"Костово” имот с №028189 съставляващ имот №028189 (нула,
основание чл. 12,
при АВ с ЕИК201304848,
ст.)
по картата на
две, осем, едно, осем, девет) в
ал.5 от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на с.Брягово. картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 1,137
Област Пловдивска,
дка. (един декар, сто тридесет и
Имотът се
община Първомай,
седем квадратни метра) с начин на
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
землището на с.Брягово с трайно ползване: НИВА.
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
96,70 лв.
ЕКАТТЕ 06745, местност Категория на земята при
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
(Деветдесет и шест
"Костово” имот с №028191 неполивни условия: Шеста,
основание чл. 12,
при АВ с ЕИК201304848,
лева и 70 ст.)
по картата на
съставляващ имот №028191 (нула,
ал.5 от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост две, осем, едно, девет, едно) в
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на с.Брягово. местността "КОСТОВО” по
собственост.
картата на възстановената

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
Заповед за
21.10.2014 год. при
отписване:
Службата по
РД-15-19/2015вписванията гр.
01-15
Първомай и отписан
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
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собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 1,744
дка. (един декар, седемстотин
Област Пловдивска,
четиридесет и четири квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на с.Брягово с НИВА. Категория на земята при
148,20 лв. (Сто
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
четиридесет и осем
"Костово” имот с №028192 съставляващ имот №028192 (нула,
лева и 20 ст.)
по картата на
две, осем, едно, девет, две) в
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
за землището на с.Брягово. картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 1,466
дка. (един декар, четиристотин
Област Пловдивска,
шестдесет и шест квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на с.Брягово с НИВА. Категория на земята при
124,70 лв. (Сто
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
двадесет и четири
"Костово” имот с №028193 съставляващ имот №028193 (нула,
лева и 70 ст.)
по картата на
две, осем, едно, девет, три) в
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
за землището на с.Брягово. картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,134
дка. (нула декара, сто тридесет и
Област Пловдивска,
четири квадратни метра) с начин
община Първомай,
на трайно ползване: НИВА.
землището на с.Брягово с Категория на земята при
11,40 лв.
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
(единадесет лева и
"Костово” имот с №028196 съставляващ имот №028196 (нула,
40 ст.)
по картата на
две, осем, едно, девет, шест) в
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
за землището на с.Брягово. картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,898
дка. (нула декара, осемстотин
деветдесет и осем квадратни
метра) с начин на трайно ползване:
№028189 - Нива, №028210
НИВА. Категория на земята при
- Нива, №028202 - Полски
76,40 лв.
неполивни условия: Шеста,
път, №031021-Полски път
(Седемдесет и шест
съставляващ имот №028211 (нула,
и №028208 - Друг
лева и 40 ст.)
две, осем, две, едно, едно) в
селскостопански терен
местността "КОСТОВО” по
картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 1,680
община Първомай,
дка. (един декар, шестстотин и
землището на с.Брягово с осемдесет квадратни метра) с
195, 00 лв. (Сто
ЕКАТТЕ 06745, местност начин на трайно ползване: НИВА. деветдесет и пет
"Костово” имот с №034076 Категория на земята при
лева и 00 ст.)
по картата на
неполивни условия: Четвърта,
възстановената собственост съставляващ имот №034076 (нула,

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл. 12,
при АВ с ЕИК201304848,
ал.5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл. 12,
при АВ с ЕИК201304848,
ал.5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл. 12,
при АВ с ЕИК201304848,
ал.5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл. 12,
при АВ с ЕИК201304848,
ал.5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Имотът се
Продаден на "ОМЕГА АГРО
управлява от Кмета
ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
на община Първомай
вписано в Търговския регистър
с ЕИК 000471536 на
при АВ с ЕИК201304848,
основание чл. 12,
представлявано от управителя
ал.5 от Закона за
Йорданка Кирилова Гълъбова.
общинската

кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв. вх. №2489 на
21.10.2014 год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
Кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
Кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан в
Службата по
вписванията гр.
Първомай под №49,
Заповед за
том 9, вх. №2522,
отписване:
дв.вх. 2489 на
РД-15-19/201521.10.2014 година и
01-15
отписан със Заповед
№РД-15-19 от
15.01.2015 год. на
Кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
Заповед за
№49, том 9, вх. №2522,
отписване:
дв.вх. №2489 на
РД-15-19/201521.10.2014 год. при
01-15
Службата по
вписванията гр.
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за землището на с.Брягово. три, четири, нула, седем, шест) в
собственост.
местността "КОСТОВО” по
картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,940
дка. (нула декара, деветстотин и
Област Пловдивска,
четиридесет квадратни метра) с
Имотът се
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА.
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
землището на с.Брягово с Категория на земята при
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
127,30 лева (Сто
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Четвърта,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
двадесет и седем
"Маринови ниви” имот с съставляващ имот №039008 (нула,
основание чл. 12,
при АВ с ЕИК201304848,
лева и 30 ст.)
№039008 по картата на
три, девет, нула, нула, осем) в
ал.5 от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост местността "МАРИНОВИ НИВИ”
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на с.Брягово. по картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 2,003
Област Пловдивска,
дка. (два декара и три квадратни
Имотът се
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от Кмета
землището на с.Брягово с НИВА. Категория на земята при
на община Първомай
279,10 лв. (Двеста
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Четвърта,
с ЕИК 000471536 на
седемдесет и девет
"Мавро” имот с №042070 съставляващ имот №042070 (нула,
основание чл. 12,
лева и 10 ст.)
по картата на
четири, две, нула, седем, нула) в
ал.5 от Закона за
възстановената собственост местността "МАВРО” по картата
общинската
за землището на с.Брягово. на възстановената собственост за
собственост.
землището на с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 4,563
дка. (четири декара, петстотин
Област Пловдивска,
Имотът се
шестдесет и три квадратни метра)
община Първомай,
управлява от Кмета
с начин на трайно ползване:
землището на с.Брягово с
635,90 лв.
на община Първомай
НИВА. Категория на земята при
ЕКАТТЕ 06745, местност
(шестстотин
с ЕИК 000471536 на
неполивни условия: Четвърта,
"Мавро” имот с №042088
тридесет и пет лева основание чл. 12,
съставляващ имот №042088 (нула,
по картата на
и 90 ст.)
ал.5 от Закона за
четири, две, нула, осем, осем) в
възстановената собственост
общинската
местността "МАВРО” по картата
за землището на с.Брягово.
собственост.
на възстановената собственост за
землището на с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 2,630
дка. (два декара и шестстотин и
Област Пловдивска,
тридесет квадратни метра) с начин
Имотът се
община Първомай,
на трайно ползване: НИВА.
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
землището на с.Брягово с Категория на земята при
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Четвърта,
305,20 лв. (Триста и с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
"Шумата” имот с №044026 съставляващ имот №044026 (нула, пет лева и 20 ст.)
основание чл. 12,
при АВ с ЕИК201304848,
по картата на
четири, четири, нула, две, шест" в
ал.5 от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост местността "ШУМАТА” по
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на с.Брягово. картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на
с.Брягово.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 0,752
Имотът се
община Първомай,
дка. (нула декара, седемстотин и
управлява от Кмета
землището на с.Брягово с петдесет и два квадратни метра) с
на община Първомай
84,80 лв.
Продаден на
ЕКАТТЕ 06745, местност начин на трайно ползване: НИВА.
с ЕИК 000471536 на
(Осемдесет и четири
"АГРОДОМИНАТОР" ЕООД гр.
"Потока” имот с №038230 Категория на земята при
основание чл. 12,
лева и 80 ст.)
Първомай
по картата на
неполивни условия: Пета,
ал.5 от Закона за
възстановената собственост съставляващ имот №038230 (нула,
общинската
за землището на с.Брягово. три, осем, две, три, нула) в
собственост.

Първомай и отписан
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
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-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№167, том 6, вх.
Заповед за
№1664, дв.вх. №1634 отписване:
на 16.07.2014 год. и
РД-15-463/2014отписан със Заповед 08-15
№РД -15-463 от
15.08.2014 год. на
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местността "ПОТОКА” по картата
на възстановената собственост за
землището на с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,187
дка. (нула декара, сто осемдесет и
Област Пловдивска,
седем квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: НИВА.
землището на с.Брягово с
Категория на земята при
ЕКАТТЕ 06745, местност
21,10 лв. (Двадесет
неполивни условия: Пета,
"Потока” имот с №038222
и един лев и 10 ст.)
съставляващ имот №038222 (нула,
по картата на
три, осем, две, две, две) в
възстановената собственост
местността "ПОТОКА” по картата
за землището на с.Брягово.
на възстановената собственост за
землището на с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 4,980
дка. (четири декара, деветстотин и
Област Пловдивска,
осемдесет квадратни метра) с
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА.
землището на с.Брягово с Категория на земята при
694,20 лв.
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Четвърта,
(Шестстотин
"Шумата” имот с №044048 съставляващ имот №044048 (нула, деветдесет и четири
по картата на
четири, четири, нула, четири,
лева и 20 ст.)
възстановената собственост осем) в местността "ШУМАТА” по
за землището на с.Брягово. картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,931
дка. (нула декара, деветстотин
Област Пловдивска,
тридесет и един квадратни метра)
община Първомай,
с начин на трайно ползване:
землището на с.Брягово с НИВА. Категория на земята при
129,70 лв. (Сто
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Четвърта,
двадесет и девет
"Шумата” имот с №044057 съставляващ имот №044057 (нула,
лева и 70 ст.)
по картата на
четири, четири, нула, пет, седем) в
възстановената собственост местността "ШУМАТА” по
за землището на с.Брягово. картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 1,880
дка. (един декар, осемстотин и
Област Пловдивска,
осемдесет квадратни метра) с
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА.
землището на с.Брягово с Категория на земята при
262,60 лв. (Двеста
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Четвърта,
шестдесет и два
"Шумата” имот с №044071 съставляващ имот №044071 (нула,
лева и 60 ст.)
по картата на
четири, четири, нула, седем, едно)
възстановената собственост в местността "ШУМАТА” по
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 0,736
община Първомай,
дка. (нула декара, седемстотин
землището на с.Брягово с тридесет и шест квадратни метра)
ЕКАТТЕ 06745, местност с начин на трайно ползване:
102,50 лв. (Сто и
"Асаница” имот с №048011 НИВА. Категория на земята при два лева и 50 ст.)
по картата на
неполивни условия: Четвърта,
възстановената собственост съставляващ имот №048011 (нула,
за землището на с. Брягово. четири, осем, нула, едно, едно) в

кмета на община
Първомай.

Имотът се
управлява от Кмета
на община Първомай
Продаден на
с ЕИК 000471536 на
"АГРОДОМИНАТОР" ЕООД гр.
основание чл. 12,
Първомай
ал.5 от Закона за
общинската
собственост.

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл. 12,
при АВ с ЕИК201304848,
ал.5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл. 12,
при АВ с ЕИК201304848,
ал.5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл. 12,
при АВ с ЕИК201304848,
ал.5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл. 12,
при АВ с ЕИК201304848,
ал.5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Договор за покупко продажба вписан под
№168, том 6, вх.
№1665, дв.вх. №1635
на 16.07.2014 год. и
отписан със Заповед
№РД -15-462 от
15.08.2014 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-462/201408-15

Договор за покупкопродажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
Кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522, Заповед за
дв.вх. №2489 на
отписване:
21.10.2014 год. при
РД-15-19/2015Службата по
01-15
вписванията гр.
Първомай и отписан

773

774

775

776

777

1033/11-031033
2014

1034/12-031034
2014

1035/12-031035
2014

1036/17-031036
2014

1037/17-031037
2014

местността "АСАНИЦА” по
картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 2,691
дка. (два декара, шестстотин
Област Пловдивска,
деветдесет и един квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на с.Брягово с НИВА. Категория на земята при
277,70 лв. (Двеста
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Четвърта,
седемдесет и седем
"Асаница” имот с №049055 съставляващ имот №049055 (нула,
лева и 70 ст.)
по картата на
четири, девет, нула, пет, пет) в
възстановената собственост местността "АСАНИЦА” по
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 5,343
дка. (пет декара, триста
Област Пловдивска,
четиридесет и три квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на с. Брягово с НИВА. Категория на земята при
620,30 лв.
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Четвърта,
(Шестстотин и
"Асаница” имот с №049080 съставляващ имот №049080 (нула, двадесет лева и 30
по картата на
четири, девет, нула, осем, нула) в ст.)
възстановената собственост местността "АСАНИЦА” по
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,963
дка. (нула декара, деветстотин
Област Пловдивска,
шестдесет и три квадратни метра)
община Първомай,
с начин на трайно ползване:
землището на с. Брягово с НИВА. Категория на земята при
152,90 лв. (Сто
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Трета,
петдесет и два лева
"Демирлан” имот с
съставляващ имот №055080 (нула,
и 90 ст.)
№055080 по картата на
пет, пет, нула, осем, нула) в
възстановената собственост местността "ДЕМИРЛАН” по
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,375
дка. (нула декара,триста
Област Пловдивска,
седемдесет и пет квадратни метра)
община Първомай,
с начин на трайно ползване:
землището на с. Брягово с НИВА. Категория на земята при
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Трета,
53,20 лв. (Петдесет
"Демирлан” имот с
съставляващ имот №055086 (нула, и три лева и 20 ст.)
№055086 по картата на
пет, пет, нула, осем, шест) в
възстановената собственост местността "ДЕМИРЛАН” по
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 1,149
община Първомай,
дка. (един декар, сто четиридесет и
90,20 лв.
землището на с. Брягово с девет квадратни метра) с начин на
(Деветдесет лева и
ЕКАТТЕ 06745, местност трайно ползване: НИВА.
20 ст.)
"Алчаците” имот с
Категория на земята при
№058024 по картата на
неполивни условия: Пета,

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл. 12,
при АВ с ЕИК201304848,
ал.5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

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

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл. 12,
при АВ с ЕИК201304848,
ал.5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл. 12,
при АВ с ЕИК201304848,
ал.5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Имотът се
Продаден на "ОМЕГА АГРО
управлява от Кмета ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
на община Първомай вписано в Търговския регистър
с ЕИК 000471536 на при АВ с ЕИК201304848,
основание чл. 12,
представлявано от управителя
ал.5 от Закона за
Йорданка Кирилова Гълъбова.

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под Заповед за
№49, том 9, вх. №2522, отписване:
дв.вх. №2489 на
РД-15-19/201521.10.2014 год. при
01-15
Службата по

778

779

780

781

1038/17-031038
2014

1039/17-031039
2014

1040/18-031040
2014

1041/18-031041
2014

1042/18-03782
1042
2014

възстановената собственост съставляващ имот №058024 (нула,
за землището на с. Брягово. пет, осем, нула, две, четири) в
местността "АЛЧАЦИТЕ” по
картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,740
дка. (нула декара, седемстотин и
Област Пловдивска,
четиридесет квадратни метра) с
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА.
землището на с. Брягово с Категория на земята при
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Пета,
"Алчаците” имот с
съставляващ имот №061052 (нула,
№061052 по картата на
шест, едно, нула, пет, две) в
възстановената собственост местността "АЛЧАЦИТЕ” по
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 2,063
дка. (два декара, шестдесет и три
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: НИВА.
землището на с. Брягово с Категория на земята при
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Четвърта,
"Алчаците” имот с
съставляващ имот №062131 (нула,
№062131 по картата на
шест, две, едно, три, едно) в
възстановената собственост местността "АЛЧАЦИТЕ” по
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 1,200
дка. (един декар и двеста
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: НИВА.
землището на с. Брягово с Категория на земята при
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Трета,
"Коджа меше” имот с
съставляващ имот №064139 (нула,
№064139 по картата на
шест, четири, едно, три, девет) в
възстановената собственост местността "КОДЖА МЕШЕ” по
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 2,850
дка. (два декара, осемстотин и
Област Пловдивска,
петдесет квадратни метра) с начин
община Първомай,
на трайно ползване: НИВА.
землището на с. Брягово с Категория на земята при
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Трета,
"Коджа меше” имот с
съставляващ имот №064204 (нула,
№064204 по картата на
шест, четири, две, нула, четири) в
възстановената собственост местността "КОДЖА МЕШЕ” по
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 0,670
община Първомай,
дка. (нула декара, шестстотин и
землището на с. Брягово с седемдесет квадратни метра) с
ЕКАТТЕ 06745, местност начин на трайно ползване: НИВА.

общинската
собственост.

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
50,80 лв. (Петдесет с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
лева и 80 ст.)
основание чл. 12,
при АВ с ЕИК201304848,
ал.5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
239,50 лв. ( Двеста
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
тридесет и девет
основание чл. 12,
при АВ с ЕИК201304848,
лева и 50 ст.)
ал.5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Имотът се
управлява от Кмета
на община Първомай
148,30 лв. (Сто
с ЕИК 000471536 на
четиридесет и осем
основание чл. 12,
лева и 30 ст.)
ал.5 от Закона за
общинската
собственост.

Имотът се
управлява от Кмета
на община Първомай
352,00 лв. (Триста
с ЕИК 000471536 на
петдесет и два лева
основание чл. 12,
и 00 ст.)
ал.5 от Закона за
общинската
собственост.

Имотът се
82,10 лв. (осемдесет управлява от Кмета
и два лева и 10 ст.) на община Първомай
с ЕИК 000471536 на

вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
Рд-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
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"Коджа меше” имот с
Категория на земята при
основание чл. 12,
№064247 по картата на
неполивни условия: Трета,
ал.5 от Закона за
възстановената собственост съставляващ имот №064247 (нула,
общинската
за землището на с. Брягово. шест, четири, две, четири, седем) в
собственост.
местността "КОДЖА МЕШЕ” по
картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 2,630
дка. (два декара, шестстотин и
Област Пловдивска,
тридесет квадратни метра) с начин
Имотът се
община Първомай,
на трайно ползване: НИВА.
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
землището на с. Брягово с Категория на земята при
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
204, 40 лв. (Двеста
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
с ЕИК 000471536 на вписан в Търговския регистър с
и четири лева и 40
"Дьодьовица” имот с
съставляващ имот №072026 (нула,
основание чл. 12,
ЕИК 201304848, представлявано
ст.)
№072026 по картата на
седем, две, нула, две, шест) в
ал.5 от Закона за
от управителя Йорданка
възстановената собственост местността "ДЬОДЬОВИЦА” по
общинската
Кирилова Гълъбова.
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 2,948
дка. (два декара, деветстотин
Област Пловдивска,
четиридесет и осем квадратни
Имотът се
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
землището на с. Брягово с НИВА. Категория на земята при
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
231,00 лв.(Двеста
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Пета,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
тридесет и един лева
"Новините” имот с
съставляващ имот №080013 (нула,
основание чл. 12,
при АВ с ЕИК201304848,
и 00 ст.)
№080013 по картата на
осем, нула, нула, едно, три) в
ал.5 от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост местността "НОВИНИТЕ” по
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 2,410
дка. (два декара, четиристотин и
Област Пловдивска,
десет квадратни метра) с начин на
Имотът се
община Първомай,
трайно ползване: НИВА.
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
землището на с. Брягово с Категория на земята при
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
188,90 лв. (Сто
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Пета,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
осемдесет и осем
"Новините” имот с
съставляващ имот №080089 (нула,
основание чл. 12,
при АВ с ЕИК201304848,
лева и 90 ст.)
№080089 по картата на
осем, нула, нула, осем, девет) в
ал.5 от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост местността "НОВИНИТЕ” по
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на
с.Брягово.
Имотът се
Поземлен имот с площ от 2,363
управлява от Кмета
дка. (два декара, триста шестдесет
на община Първомай
Област Пловдивска,
и три квадратни метра) с начин на
с ЕИК 000471536 на
община Първомай,
трайно ползване: НИВА.
основание чл. 12,
землището на с. Брягово с Категория на земята при
185,10 лв. (Сто
ал.5 от Закона за
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Пета,
осемдесет и пет лева общинската
"Новините” имот с
съставляващ имот №080090 (нула,
и 10 ст.)
собственост.
№080090 по картата на
осем, нула, нула, девет, нула) в
Договор за наем
възстановената собственост местността "НОВИНИТЕ” по
№13-243 от
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
24.07.2019 г. за 1
собственост за землището на
год. с "ХЕРА АГРО"
с.Брягово.
ЕООД
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 2,264
280,60 лв. (Двеста и Имотът се

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
Рд-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
Рд-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
Рд-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
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община Първомай,
дка. (два декара, двеста шестдесет осемдесет лева и 60
землището на с. Брягово с и четири квадратни метра) с начин ст.)
ЕКАТТЕ 06745, местност на трайно ползване: НИВА.
"Новините” имот с
Категория на земята при
№082022 по картата на
неполивни условия: Четвърта,
възстановената собственост съставляващ имот №082022 (нула,
за землището на с. Брягово. осем, две, нула, две, две) в
местността "НОВИНИТЕ” по
картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.

управлява от Кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на
основание чл. 12,
ал.5 от Закона за
общинската
собственост.
Договор за наем
№13-243 от
24.07.2019 г. за 1
год. с "ХЕРА АГРО"
ЕООД
Имотът се
Поземлен имот с площ от 3,417
управлява от Кмета
дка. (три декара, четиристотин и
на община Първомай
Област Пловдивска,
седемнадесет квадратни метра) с
с ЕИК 000471536 на
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА.
основание чл. 12,
землището на с. Брягово с Категория на земята при
423,20 лв.
ал.5 от Закона за
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Четвърта,
(Четиристотин
общинската
"Новините” имот с
съставляващ имот №082047 (нула, двадесет и три лева
собственост.
№082047 по картата на
осем, две, нула, четири, седем) в и 20 ст.)
Договор за наем
възстановената собственост местността "НОВИНИТЕ” по
№13-243 от
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
24.07.2019 г. за 1
собственост за землището на
год. с "ХЕРА АГРО"
с.Брягово.
ЕООД
Поземлен имот с площ от 3,320
дка. (три декара, триста и двадесет
Област Пловдивска,
Имотът се
квадратни метра) с начин на
община Първомай,
управлява от Кмета
трайно ползване: НИВА.
землището на с. Брягово с
411,10 лв.
на община Първомай
Категория на земята при
ЕКАТТЕ 06745, местност
(Четирисотин и
с ЕИК 000471536 на
неполивни условия: Четвърта,
"Лозята” имот с №085019
единадесет лева и 10 основание чл. 12,
съставляващ имот №085019 (нула,
по картата на
ст.)
ал.5 от Закона за
осем, пет, нула, едно, девет) в
възстановената собственост
общинската
местността "ЛОЗЯТА” по картата
за землището на с. Брягово.
собственост.
на възстановената собственост за
землището на с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 2,670
дка. (два декара, шестстотин и
Област Пловдивска,
Имотът се
седемдесет квадратни метра) с
община Първомай,
управлява от Кмета
начин на трайно ползване: НИВА.
землището на с. Брягово с
на община Първомай
Категория на земята при
330, 80 лв. (Триста
ЕКАТТЕ 06745, местност
с ЕИК 000471536 на
неполивни условия: Четвърта,
и тридесет лева и 80
"Лозята” имот с №085042
основание чл. 12,
съставляващ имот №085042 (нула, ст.)
по картата на
ал.5 от Закона за
осем, пет, нула, четири, две) в
възстановената собственост
общинската
местността "ЛОЗЯТА” по картата
за землището на с. Брягово.
собственост.
на възстановената собственост за
землището на с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,740
дка. (нула декара, седемстотин и
Област Пловдивска,
Имотът се
четиридесет квадратни метра) с
община Първомай,
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
начин на трайно ползване: НИВА.
землището на с. Брягово с
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
Категория на земята при
120,30 лв. (Сто и
ЕКАТТЕ 06745, местност
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
неполивни условия: Четвърта,
двадесет лева и 30
"Лозята” имот с №085140
основание чл. 12,
при АВ с ЕИК201304848,
съставляващ имот №085140 (нула, ст.)
по картата на
ал.5 от Закона за
представлявано от управителя
осем, пет, едно, четири, нула) в
възстановената собственост
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
местността "ЛОЗЯТА” по картата
за землището на с. Брягово.
собственост.
на възстановената собственост за
землището на с.Брягово.

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
Заповед за
21.10.2014 год. при
отписване:
Службата по
Рд-15-19/2015вписванията гр.
01-15
Първомай и отписан
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
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796

1052/20-031052
2014

Поземлен имот с площ от 2,286
дка. (два декара, двеста осемдесет
Област Пловдивска,
Имотът се
и шест квадратни метра) с начин
община Първомай,
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на трайно ползване: НИВА.
землището на с. Брягово с
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
Категория на земята при
283,10 лв. (двеста
ЕКАТТЕ 06745, местност
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
неполивни условия: Четвърта,
осемдесет и три лева
"Лозята” имот с №085177
основание чл. 12,
при АВ с ЕИК201304848,
съставляващ имот №085177 (нула, и 10 ст.)
по картата на
ал.5 от Закона за
представлявано от управителя
осем, пет, едно, седем, седем) в
възстановената собственост
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
местността "ЛОЗЯТА” по картата
за землището на с. Брягово.
собственост.
на възстановената собственост за
землището на с.Брягово.

1053/20-031053
2014

Поземлен имот с площ от 1,531
дка. (един декар, петстотин
Област Пловдивска,
тридесет и един квадратни метра)
община Първомай,
с начин на трайно ползване:
землището на с. Брягово с
НИВА. Категория на земята при
248,80 лв. (Двеста
ЕКАТТЕ 06745, местност
неполивни условия: Четвърта,
четиридесет и осем
"Лозята” имот с №086176
съставляващ имот №086176 (нула, лева и 80 ст.)
по картата на
осем, шест, едно, седем, шест) в
възстановената собственост
местността "ЛОЗЯТА” по картата
за землището на с. Брягово.
на възстановената собственост за
землището на с.Брягово.

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл. 12,
при АВ с ЕИК201304848,
ал.5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

1054/20-031054
2014

Поземлен имот с площ от 5,659
дка. (пет декара, шестстотин
Област Пловдивска,
петдесет и девет квадратни метра)
община Първомай,
с начин на трайно ползване:
землището на с. Брягово с
НИВА. Категория на земята при
700,80 лв.
ЕКАТТЕ 06745, местност
неполивни условия: Четвърта,
(седемстотин лева и
"Белока” имот с №093016
съставляващ имот №093016 (нула, 80 ст.)
по картата на
девет, три, нула, едно, шест) в
възстановената собственост
местността "БЕЛОКА” по картата
за землището на с. Брягово.
на възстановената собственост за
землището на с.Брягово.

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл. 12,
при АВ с ЕИК201304848,
ал.5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

1055/20-031055
2014

Поземлен имот с площ от 4,933
дка. (четири декара, деветстотин
Област Пловдивска,
Имотът се
тридесет и три квадратни метра) с
община Първомай,
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
начин на трайно ползване: НИВА.
землището на с. Брягово с
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
Категория на земята при
610,70 лв.
ЕКАТТЕ 06745, местност
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
неполивни условия: Четвърта,
(Шестстотин и десет
"Белока” имот с №093018
основание чл. 12,
при АВ с ЕИК201304848,
съставляващ имот №093018 (нула, лева и 70 ст.)
по картата на
ал.5 от Закона за
представлявано от управителя
девет, три, нула, едно, осем) в
възстановената собственост
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
местността "БЕЛОКА” по картата
за землището на с. Брягово.
собственост.
на възстановената собственост за
землището на с.Брягово.

1056/20-031056
2014

Поземлен имот с площ от 5,500
Област Пловдивска,
дка. (пет декара и петстотин
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на с. Брягово с
трайно ползване: НИВА.
377,40 лв. (Триста
ЕКАТТЕ 06745, местност
Категория на земята при
седемдесет и седем
"Белия бряг” имот с
неполивни условия: Пета,
лева и 40 ст.)
№097039 по картата на
съставляващ имот №097039 (нула,
възстановената собственост
девет, седем, нула, три, девет) в
за землището на с. Брягово.
местността "БЕЛИЯ БРЯГ” по

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл. 12,
при АВ с ЕИК201304848,
ал.5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
Заповед за
дв.вх. №2489 на
отписване:
21.10.2014 год. при
РД-15-19/2015Службата по
01-15
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15-
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1058/21-031058
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1059/21-031059
2014
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1060/21-031060
2014

801

1061/24-031061
2014

картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 1,885
дка. (един декар, осемстотин
Област Пловдивска,
осемдесет и пет квадратни метра) с
Имотът се
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА.
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
землището на с. Брягово с Категория на земята при
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
233,40 лв. (Двеста
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Четвърта,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
тридесет и три лева
"Андреев бунар” имот с
съставляващ имот №083045 (нула,
основание чл.12,1 ал. при АВ с ЕИК201304848,
и 40 ст.)
№083045 по картата на
осем, три, нула, четири, пет) в
5 от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост местността "АНДРЕЕВ БУНАР”
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на с. Брягово. по картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 2,307
дка. (два декара, триста и седем
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
Имотът се
община Първомай,
трайно ползване: НИВА.
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
землището на с. Брягово с Категория на земята при
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Пета,
203,30 лв. (Двеста и с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
"Анатема” имот с №111081 съставляващ имот №111081 (едно, три лева и 30 ст.)
основание чл.12,1 ал. при АВ с ЕИК201304848,
по картата на
едно, едно, нула, осем, едно) в
5 от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост местността "АНАТЕМА” по
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 1,840
дка. (един декар, осемстотин и
Област Пловдивска,
четиридесет квадратни метра) с
Имотът се
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА.
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
землището на с. Брягово с Категория на земята при
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
189,20 лв. (Сто
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Пета,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
осемдесет и девет и
"Анатема” имот с №111126 съставляващ имот №111126 (едно,
основание чл.12,1 ал. при АВ с ЕИК201304848,
20 ст.)
по картата на
едно, едно, едно, две, шест) в
5 от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост местността "АНАТЕМА” по
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 1,420
дка. (един декар, четиристотин и
Област Пловдивска,
двадесет квадратни метра) с начин
Имотът се
община Първомай,
на трайно ползване: НИВА.
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
землището на с. Брягово с Категория на земята при
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
103,40 лв. (сто и
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
"Анатема” имот с №115029 съставляващ имот №115029 (едно, три лева и 40 ст.)
основание чл.12,1 ал. при АВ с ЕИК201304848,
по картата на
едно, пет, нула, две, девет) в
5 от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост местността "АНАТЕМА” по
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на
с.Брягово.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 1,637
Имотът се
Продаден на "ОМЕГА АГРО
община Първомай,
дка. (един декар, шестстотин
управлява от Кмета
ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
землището на с. Брягово с тридесет и седем квадратни метра) 147,80 лв. (сто
на община Първомай
вписано в Търговския регистър
ЕКАТТЕ 06745, местност с начин на трайно ползване:
четиридесет и седем с ЕИК 000471536 на
при АВ с ЕИК201304848,
"Ортачки ниви” имот с
НИВА. Категория на земята при лева и 80 ст.)
основание чл.12,1 ал.
представлявано от управителя
№121061 по картата на
неполивни условия: Четвърта,
5 от Закона за
Йорданка Кирилова Гълъбова.
възстановената собственост съставляващ имот №121061 (едно,
общинската

19/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
Рд-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
Заповед за
№49, том 9, вх. №2522,
отписване:
дв.вх. №2489 на
РД-15-19/201521.10.2014 год. при
01-15
Службата по
вписванията гр.

за землището на с. Брягово. две, едно, нула, шест, eдно) в
местността "ОРТАЧКИ НИВИ” по
картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
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1065/25-031065
2014

806

1066/25-031066
2014

собственост.

Имотът се
Поземлен имот с площ от 5,405
управлява от Кмета
дка. (пет декара, четиристотин и
на община Първомай
Област Пловдивска,
пет квадратни метра) с начин на
с ЕИК 000471536 на
община Първомай,
трайно ползване: НИВА.
основание чл.12,1 ал.
землището на с. Брягово с Категория на земята при
557,60 лв.
5 от Закона за
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Четвърта,
(Петстотин петдесет общинската
"Ортачки ниви” имот с
съставляващ имот №121065 (едно,
и седем лв. и 60 ст.) собственост.
№121065 по картата на
две, едно, нула, шест, пет) в
Договор за наем
възстановената собственост местността "ОРТАЧКИ НИВИ” по
№13-243 от
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
24.07.2019 г. за 1
собственост за землището на
год. с "ХЕРА АГРО"
с.Брягово.
ЕООД
Поземлен имот с площ от 7,050
дка. (седем декара и петдесет
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
Имотът се
община Първомай,
трайно ползване: НИВА.
управлява от Кмета
землището на с. Брягово с Категория на земята при
636,40 лв.
на община Първомай
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Четвърта,
(Шестстотин
с ЕИК 000471536 на
"Ортачки ниви” имот с
съставляващ имот №124038 (едно, тридесет и шест
основание чл.12,1 ал.
№124038 по картата на
две, четири, нула, три, осем) в
лева и 40 ст.)
5 от Закона за
възстановената собственост местността "ОРТАЧКИ НИВИ” по
общинската
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на
с.Брягово.
Имотът се
Поземлен имот с площ от 1,854
управлява от Кмета
дка. (един декар, осемстотин
на община Първомай
Област Пловдивска,
петдесет и четири квадратни
с ЕИК 000471536 на
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
основание чл.12,1 ал.
землището на с. Брягово с НИВА. Категория на земята при
167,40 лв. (Сто
5 от Закона за
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Четвърта,
шестдесет и седем общинската
"Ортачки ниви” имот с
съставляващ имот №121072 (едно,
лева и 40 ст.)
собственост.
№121072 по картата на
две, едно, нула, седем, две) в
Договор за наем
възстановената собственост местността "ОРТАЧКИ НИВИ” по
№13-243 от
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
24.07.2019 г. за 1
собственост за землището на
год. с "ХЕРА АГРО"
с.Брягово.
ЕООД
Поземлен имот с площ от 2,810
дка. (два декара осемстотин и
Област Пловдивска,
десет квадратни метра) с начин на
Имотът се
община Първомай,
трайно ползване: НИВА.
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
землището на с. Брягово с Категория на земята при
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
192,60 лв. (Сто
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Пета,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
деветдесет и два
"Билалово дере” имот с
съставляващ имот №126056 (едно,
основание чл.12,1 ал. при АВ с ЕИК201304848,
лева и 60 ст.)
№126056 по картата на
две, шест, нула, пет, шест) в
5 от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост местността "БИЛАЛОВО ДЕРЕ”
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на с. Брягово. по картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на
с.Брягово.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 1,250
132,00 лева (сто
Имотът се
община Първомай,
дка. (един декар, двеста и петдесет тридесет и два лева управлява от Кмета
землището на с. Брягово с квадратни метра) с начин на
и 00 ст.)
на община Първомай

Първомай и отписан
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

ЕКАТТЕ 06745, местност трайно ползване: НИВА.
"Еньов бунар” имот с
Категория на земята при
№134071 по картата на
неполивни условия: Пета,
възстановената собственост съставляващ имот №134071 (едно,
за землището на с. Брягово. три, четири, нула, седем, едно) в
местността "ЕНЬОВ БУНАР” по
картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
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с ЕИК 000471536 на
основание чл.12,1 ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.
Договор за наем
№13-243 от
24.07.2019 г. за 1
год. с "ХЕРА АГРО"
ЕООД
Имотът се
Поземлен имот с площ от 2,210
управлява от Кмета
дка. (два декара, двеста и десет
на община Първомай
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
с ЕИК 000471536 на
община Първомай,
трайно ползване: НИВА.
основание чл.12,1 ал.
землището на с. Брягово с Категория на земята при
233,70 лв. (Двеста 5 от Закона за
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Пета,
тридесет и три лева общинската
"Еньов бунар” имот с
съставляващ имот №134088 (едно,
и 70 ст.)
собственост.
№134088 по картата на
три, четири, нула, осем, осем) в
Договор за наем
възстановената собственост местността "ЕНЬОВ БУНАР” по
№13-243 от
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
24.07.2019 г. за 1
собственост за землището на
год. с "ХЕРА АГРО"
с.Брягово.
ЕООД
Поземлен имот с площ от 2,513
дка. (два декара, петстотин и
Област Пловдивска,
тринадесет квадратни метра) с
Имотът се
община Първомай,
начин на трайно ползване: Нива,
управлява от кмета
землището на с. Дълбок
категория на земята при
на община Първомай
извор с ЕКАТТЕ 24493
258,30 лв. (Двеста
неполивни условия: Пета,
ЕИК 000471536 на
имот с №443102, местност
петдесет и осем лева
съставляващ имот №443102
основание чл.12, ал.5
"Мисилюма лочките" по
и 30 ст.)
(четири, четири, три, едно, нула,
от Закона за
картата на възстановената
две) в местността "МИСИЛЮМА
общинската
собственост за землището
ЛОЧКИТЕ" по картата на
собственост.
на с. Дълбок извор.
възстановената собственост за
землището на с. Дълбок извор.
Поземлен имот с площ от 3,679
дка. (три декара, шестстотин
Област Пловдивска,
седемдесет и девет квадратни
Имотът се
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
землището на с. Дълбок
Нива, категория на земята при
416,90 лв.
на община Първомай
извор с ЕКАТТЕ 24493
неполивни условия: Пета (2,502) и
(четиристотин и
с ЕИК 000471536 на
имот с №443103, местност Четвърта (1,177), съставляващ
шестнадесет лева и основание чл.12, ал.5
"Мисилюма лочките" по
имот номер 443103 (четири,
90 ст.)
от Закона за
картата на възстановената четири, три, едно, нула, три) в
общинската
собственост за землището местността "МИСИЛЮМА
собственост.
на с. Дълбок извор.
ЛОЧКИТЕ" по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Дълбок извор.
Поземлен имот с площ от 2,350
Област Пловдивска,
дка. (два декара, триста и петдесет
Имотът се
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
землището на с. Брягово с трайно ползване: НИВА.
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
184,20 лв. (Сто
ЕКАТТЕ 06745, местност Категория на земята при
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
осемдесет и четири
"Каваклията” имот с
неполивни условия: Пета,
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК201304848,
лева и 20 ст.)
№151010 по картата на
съставляващ имот №151010 (едно,
5 от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост пет, едно, нула, едно, нула) в
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на с. Брягово. местността "КАВАКЛИЯТА” по
собственост.
картата на възстановената

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
Заповед за
21.10.2014 год. при
отписване:
Службата по
РД-15-19/2015вписванията гр.
01-15
Първомай и отписан
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
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собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 3,301
дка. (три декара, триста и един
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
Имотът се
община Първомай,
трайно ползване: НИВА.
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
землището на с. Брягово с Категория на земята при
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
258, 90 лв. (Двеста
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Пета,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
петдесет и осем лева
"Каваклията” имот с
съставляващ имот №151049 (едно,
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК201304848,
и 90 ст.)
№151049 по картата на
пет, едно, нула, четири, девет) в
5 от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост местността "КАВАКЛИЯТА” по
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 1,270
дка. (един декар, двеста и
Област Пловдивска,
седемдесет квадратни метра) с
Имотът се
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА.
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
землището на с. Брягово с Категория на земята при
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
130,70 лв. (Сто и
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Пета,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
тридесет лева и 70
"Ахматево” имот с
съставляващ имот №159021 (едно,
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК201304848,
ст.)
№159021 по картата на
пет, девет, нула, две, едно) в
5 от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост местността "АХМАТЕВО” по
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на с. Брягово картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,983
дка. (нула декара, деветстотин
Област Пловдивска,
осемдесет и три квадратни метра)
Имотът се
община Първомай,
с начин на трайно ползване:
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
землището на с. Брягово с НИВА. Категория на земята при
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Пета,
36,10 лв. (Тридесет с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
"Ахматево” имот с
съставляващ имот №154007 (едно, и шест лева и 10 ст.) основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК201304848,
№154007 по картата на
пет, четири, нула, нула, седем) в
5 от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост местността "АХМАТЕВО” по
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на с. Брягово картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 4,694
дка. (четири декара, шестстотин
Област Пловдивска,
деветдесет и четири квадратни
Имотът се
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
землището на с. Брягово с НИВА. Категория на земята при
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
172,50 лв. (Сто
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Осма,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
седемдесет и два
"Ахматево” имот с
съставляващ имот №154009 (едно,
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК201304848,
лева и 50 ст.)
№154009 по картата на
пет, четири, нула, нула, девет) в
5 от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост местността "АХМАТЕВО” по
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на с. Брягово картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на
с.Брягово.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 1,428
Имотът се
община Първомай,
дка. (един декар, четиристотин
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
землището на с. Брягово с двадесет и осем квадратни метра) с
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
57,50 лв. ( Петдесет
ЕКАТТЕ 06745, местност начин на трайно ползване: НИВА.
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
и седем лева и 50
"Ахматево” имот с
Категория на земята при
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК201304848,
ст.)
№159003 по картата на
неполивни условия: Осма,
5 от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост съставляващ имот №159003 (едно,
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на с. Брягово пет, девет, нула, нула, три) в
собственост.

кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522, Заповед за
дв.вх. №2489 на
отписване:
21.10.2014 год. при
РД-15-56/2015Службата по
02-05
вписванията гр.
Първомай и отписан
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местността "АХМАТЕВО” по
картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 1,624
дка. (един декар, шестстотин
Област Пловдивска,
двадесет и четири квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на с. Брягово с НИВА. Категория на земята при
65,40 лв.
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Осма,
(Шестдесет и пет
"Ахматево” имот с
съставляващ имот №159004 (едно,
лева и 40 ст.)
№159004 по картата на
пет, девет, нула, нула, четири) в
възстановената собственост местността "АХМАТЕВО” по
за землището на с. Брягово картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 1,469
дка. (един декар, четиристотин
Област Пловдивска,
шестдесет и девет квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на с. Брягово с НИВА. Категория на земята при
130,70 лв. (сто и
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Осма,
тридесет лева и 70
"Ахматево” имот с
съставляващ имот №152021 (едно,
ст.)
№152021 по картата на
пет, две, нула, две, едно) в
възстановената собственост местността "КАВАКЛИЯТА” по
за землището на с. Брягово картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 1,414
дка. (един декар, четиристотин и
Област Пловдивска,
четиринадесет квадратни метра) с
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА.
землището на с. Брягово с Категория на земята при
145,60 лв. (Сто
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Пета,
четиридесет и пет
"Ахматево” имот с
съставляващ имот №159023 (едно,
лева и 60 ст.)
№159023 по картата на
пет, девет, нула, две, три) в
възстановената собственост местността "АХМАТЕВО” по
за землището на с. Брягово картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 1,703
дка. (един декар, седемстотин и
Област Пловдивска,
три квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: НИВА.
землището на с. Брягово с Категория на земята при
175,30 лв. (Сто
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Пета,
седемдесет и пет
"Ахматево” имот с
съставляващ имот №159043 (едно,
лева и 30 ст.)
№159043 по картата на
пет, девет, нула, четири, три) в
възстановената собственост местността "АХМАТЕВО” по
за землището на с. Брягово картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 1,026
община Първомай,
дка. (един декар, двадесет и шест
землището на с. Брягово с квадратни метра) с начин на
105, 60 лв. (Сто и
ЕКАТТЕ 06745, местност трайно ползване: НИВА.
пет лева и 60 ст.)
"Ахматево” имот с
Категория на земята при
№159049 по картата на
неполивни условия: Пета,

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК201304848,
5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК201304848,
5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК201304848,
5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК201304848,
5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Имотът се
управлява от Кмета
Продаден на Красена
на община Първомай
Веселинова Петева от гр.
с ЕИК 000471536 на
Първомай.
основание чл.12, ал.
5 от Закона за

със Заповед №РД-1556/05.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
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-1556/05.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под Заповед за
№9, том 11, вх. №2986, отписване:
дв.вх. №2941 на
РД-15-729/201409.12.2014 год. в
12-18
Службата по

821

822

823

1081/28-031081
2014

1082/28-031082
2014

1083/28-031083
2014

възстановената собственост съставляващ имот №159049 (едно,
за землището на с. Брягово пет, девет, нула, четири, девет) в
местността "АХМАТЕВО” по
картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 1,783
дка. (един декар, седемстотин
Област Пловдивска,
осемдесет и три квадратни метра)
община Първомай,
с начин на трайно ползване:
землището на с. Брягово с НИВА. Категория на земята при
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Пета,
"Ахматево” имот с
съставляващ имот №159064 (едно,
№159064 по картата на
пет, девет, нула, шест, четири) в
възстановената собственост местността "АХМАТЕВО” по
за землището на с. Брягово картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 1,915
дка. (един декар, деветстотин и
Област Пловдивска,
петнадесет квадратни метра) с
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА.
землището на с. Брягово с Категория на земята при
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Пета,
"Ахматево” имот с
съставляващ имот №159074 (едно,
№159074 по картата на
пет, девет, нула, седем, четири) в
възстановената собственост местността "АХМАТЕВО” по
за землището на с. Брягово картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,762
дка. (нула декара, седемстотин
Област Пловдивска,
шестдесет и два квадратни метра)
община Първомай,
с начин на трайно ползване:
землището на с. Брягово с НИВА. Категория на земята при
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Пета,
"Ахматево” имот с
съставляващ имот №159126 (едно,
№159126 по картата на
пет, девет, едно, две, шест) в
възстановената собственост местността "АХМАТЕВО” по
за землището на с. Брягово картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.

общинската
собственост.

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
183,60 лв. (Сто
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
осемдесет и три лева
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК201304848,
и 60 ст.)
5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
197,00 лв.(Сто
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
деветдесет и седем
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК201304848,
лева и 00 ст.)
5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
78,40 лв.
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
(Седемдесет и осем
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК201304848,
лева и 40 ст.)
5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

1084/31-031084
2014

Поземлен имот с площ от 1,305
дка. (един декар, триста и пет
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: НИВА.
землището на с. Брягово с
Категория на земята при
ЕКАТТЕ 06745, местност
24,00 лв. (Двадесет
неполивни условия: Девета,
"Маница” имот с №187007
и четири лева)
съставляващ имот №187007 (едно,
по картата на
осем, седем, нула, нула, седем) в
възстановената собственост
местността "МАНИЦА” по картата
за землището на с. Брягово
на възстановената собственост за
землището на с.Брягово.

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК201304848,
5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

1085/31-03825
1085
2014

Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 0,509
община Първомай,
дка. (нула декара, петстотин и
9,30 лв. (Девет лева
землището на с. Брягово с девет квадратни метра) с начин на и 30 ст.)
ЕКАТТЕ 06745, местност трайно ползване: НИВА.

Имотът се
Продаден на "ОМЕГА АГРО
управлява от Кмета ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
на община Първомай вписано в Търговския регистър
с ЕИК 000471536 на при АВ с ЕИК201304848,

824

вписванията гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15729/18.12.2014 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко - Заповед за
продажба вписан под отписване:
№49, том 9, вх. №2522, РД-15-19/2015дв.вх. №2489 на
01-15

"Маница” имот с №187008 Категория на земята при
по картата на
неполивни условия: Девета,
възстановената собственост съставляващ имот №187008 (едно,
за землището на с. Брягово осем, седем, нула, нула, осем) в
местността "МАНИЦА” по картата
на възстановената собственост за
землището на с.Брягово.

основание чл.12, ал. представлявано от управителя
5 от Закона за
Йорданка Кирилова Гълъбова.
общинската
собственост.

1086/31-031086
2014

Поземлен имот с площ от 0,379
дка. (нула декара, триста
Област Пловдивска,
седемдесет и девет квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на с. Брягово с
НИВА. Категория на земята при
ЕКАТТЕ 06745, местност
2,70 лв. (Два лева и
неполивни условия: Десета,
"Маница” имот с №187009
70 ст.)
съставляващ имот №187009 (едно,
по картата на
осем, седем, нула, нула, девет) в
възстановената собственост
местността "МАНИЦА” по картата
за землището на с. Брягово
на възстановената собственост за
землището на с.Брягово.

1087/31-031087
2014

Поземлен имот с площ от 1,059
дка. (един декар, петдесет и девет
Област Пловдивска,
Имотът се
квадратни метра) с начин на
община Първомай,
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
трайно ползване: НИВА.
землището на с. Брягово с
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
Категория на земята при
ЕКАТТЕ 06745, местност
7,60 лв. (Седем лева с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
неполивни условия: Десета,
"Маница” имот с №187014
и 60 ст.)
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК201304848,
съставляващ имот №187014 (едно,
по картата на
5 от Закона за
представлявано от управителя
осем, седем, нула, едно, четири) в
възстановената собственост
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
местността "МАНИЦА” по картата
за землището на с. Брягово
собственост.
на възстановената собственост за
землището на с.Брягово.

1088/31-031088
2014

Поземлен имот с площ от 0,706
дка. (нула декара, седемстотин и
Област Пловдивска,
шест квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: НИВА.
землището на с. Брягово с
Категория на земята при
ЕКАТТЕ 06745, местност
13,00 лв.
неполивни условия: Девета,
"Маница” имот с №187006
(Тринадесет лева)
съставляващ имот №187006 (едно,
по картата на
осем, седем, нула, нула, шест) в
възстановената собственост
местността "МАНИЦА” по картата
за землището на с. Брягово
на възстановената собственост за
землището на с.Брягово.

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК201304848,
5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

829

1089/01-041089
2014

Поземлен имот с площ от 1,682
дка. (един декар, шестстотин
Област Пловдивска,
осемдесет и два квадратни метра) с
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА.
землището на с. Брягово с
Категория на земята при
12,10 лв.
ЕКАТТЕ 06745, местност
неполивни условия: Десета
(Дванадесет лева и
"Маница” имот с №187015
съставляващ имот №187015 (едно, 10 ст.)
по картата на
осем, седем, нула, едно, пет) в
възстановената собственост
местността "МАНИЦА” по картата
за землището на с. Брягово
на възстановената собственост за
землището на с.Брягово.

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК201304848,
5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

830

1090/01-041090
2014

Област Пловдивска,
община Първомай,

826

827

828

Поземлен имот с площ от 0,978
дка. (нула декара, деветстотин

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК201304848,
5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

7,00 лв. (седем лева Имотът се
Продаден на "ОМЕГА АГРО
и 00 ст.)
управлява от Кмета ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,

21.10.2014 год. при
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко - Заповед за
продажба вписан под отписване:

землището на с. Брягово с седемдесет и осем квадратни
ЕКАТТЕ 06745, местност метра) с начин на трайно ползване:
"Маница” имот с №187016 НИВА. Категория на земята при
по картата на
неполивни условия: Десета
възстановената собственост съставляващ имот №187016 (едно,
за землището на с. Брягово осем, седем, нула, едно, шест) в
местността "МАНИЦА” по картата
на възстановената собственост за
землището на с.Брягово.

831

832

833

834

на община Първомай вписано в Търговския регистър
с ЕИК 000471536 на при АВ с ЕИК201304848,
основание чл.12, ал. представлявано от управителя
5 от Закона за
Йорданка Кирилова Гълъбова.
общинската
собственост.

1091/01-041091
2014

Поземлен имот с площ от 1,922
дка. (един декар, деветстотин
Област Пловдивска,
двадесет и два квадратни метра) с
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА.
землището на с. Брягово с
Категория на земята при
13,80 лв.
ЕКАТТЕ 06745, местност
неполивни условия: Десета
(Тринадесет лева и
"Маница” имот с №187017
съставляващ имот №187017 (едно, 80 ст.)
по картата на
осем, седем, нула, едно, седем) в
възстановената собственост
местността "МАНИЦА” по картата
за землището на с. Брягово
на възстановената собственост за
землището на с.Брягово.

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК201304848,
5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

1092/01-041092
2014

Поземлен имот с площ от 0,682
дка. (нула декара, шестстотин
Област Пловдивска,
осемдесет и два квадратни метра) с
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА.
землището на с. Брягово с
Категория на земята при
ЕКАТТЕ 06745, местност
4,90 лв. (Четири
неполивни условия: Десета
"Маница” имот с №187019
лева и 90 ст.)
съставляващ имот №187019 (едно,
по картата на
осем, седем, нула, едно, девет) в
възстановената собственост
местността "МАНИЦА” по картата
за землището на с. Брягово.
на възстановената собственост за
землището на с.Брягово.

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК201304848,
5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

1093/01-041093
2014

Поземлен имот с площ от 0,249
дка. (нула декара, двеста
Област Пловдивска,
четиридесет и девет квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на с. Брягово с
НИВА. Категория на земята при
ЕКАТТЕ 06745, местност
33,70 лв. (Тридесет
неполивни условия: Четвърта,
"Баира” имот с №144036 по
и три лева и 70 ст.)
съставляващ имот №144036 (едно,
картата на възстановената
четири, четири, нула, три, шест) в
собственост за землището
местността "БАИРА” по картата на
на с. Брягово.
възстановената собственост за
землището на с.Брягово.

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК201304848,
5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

1094/01-041094
2014

Поземлен имот с площ от 5,200
дка. (пет декара и двеста
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: НИВА.
землището на с. Брягово с Категория на земята при
407,70 лв.
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Пета,
(Четиристотин и
"Каваклията” имот с
съставляващ имот №151059 (едно,
седем лева и 70 ст.)
№151059 по картата на
пет, едно, нула, пет, девет) в
възстановената собственост местността "КАВАКЛИЯТА” по
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК201304848,
5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

№49, том 9, вх. №2522, РД-15-19/2015дв.вх. №2489 на
01-15
21.10.2014 год. при
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-19/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1519/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

835

836

837

838

839

1095/03-041095
2014

1096/03-041096
2014

1097/03-041097
2014

1098/04-041098
2014

1099/04-041099
2014

Поземлен имот с площ от 4,951
дка. (четири декара, деветстотин
Област Пловдив, община петдесет и един квадратни метра) с
Първомай, землището на начин на трайно ползване:
Имотът се
Продаден на "ОМЕГА АГРО
град Първомай с ЕКАТТЕ ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
управлява от Кмета
798,30 лв.
ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
59080, местност "Кошитски на земята при неполивни условия:
на община Първомай
(седемстотин
вписано в Търговския регистър
юрт", имот с №000426 по Четвърта, съставляваща имот с
на основание чл.12,
деветдесет и осем
при АВ с ЕИК 201304848,
картата на възстановената номер 000426 (нула, нула, нула,
ал. 5 от Закона за
лева и 30 ст.)
представлявано от управителя
собственост за землището четири, две, шест) в местността
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
на гр. Първомай, област
"КОШИТСКИ ЮРТ" по картата на
собственост.
Пловдив.
възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 11,479
дка. (единадесет декара,
Област Пловдив, община
четиристотин седемдесет и девет
Първомай, землището на
Имотът се
квадратни метра) с начин на
Продаден на "ОМЕГА АГРО
град Първомай с ЕКАТТЕ
управлява от Кмета
трайно ползване: НИВА, категория 574,00 лв.
ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
59080, местност "Бюкя",
на община Първомай
на земята при неполивни условия: (петстотин
вписано в Търговския регистър
имот с №069122 по картата
на основание чл.12,
Седма, съставляваща имот с номер седемдесет и четири
при АВ с ЕИК 201304848,
на възстановената
ал. 5 от Закона за
069122 (нула, шест, девет, едно,
лева и 00 ст.)
представлявано от управителя
собственост за землището
общинската
две, две) в местността "БЮКЯ" по
Йорданка Кирилова Гълъбова.
на гр. Първомай, област
собственост.
картата на възстановената
Пловдив.
собственост за землището на град
Първомай, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,585
дка. (един декар, петстотин
Област Пловдив, община
осемдесет и пет квадратни метра) с
Първомай, землището на
начин на трайно ползване: НИВА,
Имотът се
град Първомай с ЕКАТТЕ
Продаден на "ОМЕГА АГРО
категория на земята при
управлява от Кмета
59080, местност
ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
неполивни условия: Пета (0,743) и 216,30 лв. (Двеста и на община Първомай
"Дълбокото дере дюлюр",
вписано в Търговския регистър
Трета (0,842), съставляваща имот с шестнадесет лева и на основание чл.12,
имот с №084011 по картата
при АВ с ЕИК 201304848,
номер 084011 (нула, осем, четири, 30 ст.)
ал. 5 от Закона за
на възстановената
представлявано от управителя
нула, едно, едно) в местността
общинската
собственост за землището
Йорданка Кирилова Гълъбова.
"ДЪЛБОКОТО ДЕРЕ ДЮЛЮР" по
собственост.
на гр. Първомай, област
картата на възстановената
Пловдив.
собственост за землището на град
Първомай, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,600
дка. (един декар и шестстотин
Област Пловдив, община квадратни метра) с начин на
Първомай, землището на трайно ползване: НИВА, категория
Имотът се
Продаден на "ОМЕГА АГРО
град Първомай с ЕКАТТЕ на земята при неполивни условия:
управлява от Кмета
ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
59080, местност "Юрталана Четвърта (1,155) и Трета (0,445),
235,90 лв. (двеста на община Първомай
вписано в Търговския регистър
боб. чеири", имот с
съставляваща имот с номер 114070 тридесет и пет лева на основание чл.12,
при АВ с ЕИК 201304848,
№114070 по картата на
(едно, едно, четири, нула, седем, и 90 ст.)
ал. 5 от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост нула) в местността "ЮРТАЛАНА
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова. за землището на гр.
БОБ. ЧЕИРИ" по картата на
собственост.
Първомай, област Пловдив. възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 2,716
Имотът се
Продаден на "ОМЕГА АГРО
Първомай, землището на дка. (два декара, седемстотин и
управлява от Кмета
ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
град Първомай с ЕКАТТЕ шестнадесет квадратни метра) с
385,50 лв. (триста на община Първомай
вписано в Търговския регистър
59080, местност "Юрталана начин на трайно ползване: НИВА, осемдесет и пет лева на основание чл.12,
при АВ с ЕИК 201304848,
боб. чеири", имот с
категория на земята при
и 50 ст.)
ал. 5 от Закона за
представлявано от управителя
№114022 по картата на
неполивни условия: Четвърта,
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
възстановената собственост съставляваща имот с номер 114022
собственост.

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15114/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
Заповед за
№49, том 9, вх. №2522,
отписване:
дв.вх. №2489 на
РД-15-115/201521.10.2014 год. при
02-26
Службата по
вписванията гр.

840

841

1100/04-041100
2014

1101/04-041101
2014

842

1102/04-041102
2014

843

1103/07-041103
2014

844

1104/07-041104
2014

за землището на гр.
(едно, едно, четири, нула, две, две)
Първомай, област Пловдив. в местността "ЮРТАЛАНА БОБ.
ЧЕИРИ" по картата на
възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 5,531
дка. (пет декара, петстотин
Област Пловдив, община
тридесет и един квадратни метра)
Първомай, землището на
с начин на трайно ползване:
Имотът се
град Първомай с ЕКАТТЕ
Продаден на "ОМЕГА АГРО
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
управлява от Кмета
59080, местност
596,50 лв.
ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
на земята при неполивни условия:
на община Първомай
"Чилингирско т. ямач",
(петстотин
вписано в Търговския регистър
Пета, съставляващ имот с номер
на основание чл.12,
имот с №112058 по картата
деветдесет и шест
при АВ с ЕИК 201304848,
112058 (едно, едно, две, нула, пет,
ал. 5 от Закона за
на възстановената
лева и 50 ст.)
представлявано от управителя
осем) в местността
общинската
собственост за землището
Йорданка Кирилова Гълъбова.
"ЧИЛИНГИРСКО Т. ЯМАЧ" по
собственост.
на гр. Първомай, област
картата на възстановената
Пловдив.
собственост за землището на град
Първомай, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 2,095
дка. (два декара, деветдесет и пет
Област Пловдив, община квадратни метра) с начин на
Първомай, землището на трайно ползване: НИВА, категория
Имотът се
Продаден на "ОМЕГА АГРО
град Първомай с ЕКАТТЕ на земята при неполивни
управлява от Кмета
ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
59080, местност "Бюкя",
условия:Девета (0,220) и Четвърта 370,40 лв. (Триста и на община Първомай
вписано в Търговския регистър
имот с №103014 по картата (1,875), съставляващ имот с номер седемдесет лева и 40 на основание чл.12,
при АВ с ЕИК 201304848,
на възстановената
103014 (едно, нула, три, нула,
ст.)
ал. 5 от Закона за
представлявано от управителя
собственост за землището едно, четири) в местността
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
на гр. Първомай, област
"БЮКЯ" по картата на
собственост.
Пловдив.
възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 2,816
дка. (два декара, осемстотин и
Област Пловдив, община
шестнадесет квадратни метра) с
Първомай, землището на
Имотът се
начин на трайно ползване: НИВА,
Продаден на "ОМЕГА АГРО
град Първомай с ЕКАТТЕ
управлява от Кмета
категория на земята при
544,50 лв.
ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
59080, местност "Бюкя",
на община Първомай
неполивни условия: Четвърта,
(Петстотин
вписано в Търговския регистър
имот с №102019 по картата
на основание чл.12,
съставляващ имот с номер 102019 четиридесет и
при АВ с ЕИК 201304848,
на възстановената
ал. 5 от Закона за
(едно, нула, две, нула, едно, девет) четири лева и 50 ст.)
представлявано от управителя
собственост за землището
общинската
в местността "БЮКЯ" по картата
Йорданка Кирилова Гълъбова.
на гр. Първомай, област
собственост.
на възстановената собственост за
Пловдив.
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 2,085
дка. (два декара, осемдесет и пет
Област Пловдив, община
квадратни метра) с начин на
Първомай, землището на
Имотът се
трайно ползване: НИВА, категория
Продаден на "ОМЕГА АГРО
град Първомай с ЕКАТТЕ
управлява от Кмета
на земята при неполивни условия:
ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
59080, местност "Бюкя",
295,90 лв. (Двеста на община Първомай
Четвърта, съставляващ имот с
вписано в Търговския регистър
имот с №101015 по картата
деветдесет и пет
на основание чл.12,
номер 101015 (едно, нула, едно,
при АВ с ЕИК 201304848,
на възстановената
лева и 90 ст.)
ал. 5 от Закона за
нула, едно, пет) в местността
представлявано от управителя
собственост за землището
общинската
"БЮКЯ" по картата на
Йорданка Кирилова Гълъбова.
на гр. Първомай, област
собственост.
възстановената собственост за
Пловдив.
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 1,000
119,60 лв. (сто и
Имотът се
Продаден на "ОМЕГА АГРО
Първомай, землището на дка. (един декар) с начин на
деветнадесет лева и управлява от Кмета ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,

Първомай и отписан
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко - Заповед за
продажба вписан под отписване:

град Първомай с ЕКАТТЕ
59080, местност "Бюкя",
имот с №101013 по картата
на възстановената
собственост за землището
на гр. Първомай, област
Пловдив.
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трайно ползване: НИВА, категория 60 ст.)
на земята при неполивни условия:
Пета (0,653), Четвърта (0,347)
съставляващ имот с номер 101013
(едно, нула, едно, нула, едно, три)
в местността "БЮКЯ" по картата
на възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.

Поземлен имот с площ от 4,200
дка. (четири декара и двеста
Област Пловдив, община
квадратни метра) с начин на
Първомай, землището на
трайно ползване: НИВА, категория
град Първомай с ЕКАТТЕ
на земята при неполивни условия: 617,30 лв.
59080, местност "Чаталдере
Трета, съставляващ имот с номер (шестстотин и
ар. бунар", имот с №158069
158069 (едно, пет, осем, нула,
седемнадесет лева и
по картата на
шест, девет) в местността
30 ст.)
възстановената собственост
"ЧАТАЛДЕРЕ АР. БУНАР" по
за землището на гр.
картата на възстановената
Първомай, област Пловдив.
собственост за землището на град
Първомай, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 6,938
дка. (шест декара, деветстотин
Област Пловдив, община тридесет и осем квадратни метра)
Първомай, землището на с начин на трайно ползване:
град Първомай с ЕКАТТЕ НИВА, категория на земята при
679,80 лв.
59080, местност
неполивни условия:Пета,
(Шестстотин
"Татаревско шосе", имот с съставляващ имот с номер 152020
седемдесет и девет
№152020 по картата на
(едно, пет, две, нула, две, нула) в
лева и 80 ст.)
възстановената собственост местността "ТАТАРЕВСКО
за землището на гр.
ШОСЕ" по картата на
Първомай, област Пловдив. възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 6,597
дка. (шест декара, петстотин
Област Пловдив, община деветдесет и седем квадратни
Първомай, землището на метра) с начин на трайно ползване:
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
НИВА, категория на земята при
59080, местност
неполивни условия: Шеста (0,491), 890,40 лв.
"Шарапоолу янакурия",
Четвърта (2,608) и Трета (3,498), (осемстотин и
имот с №160018 по картата съставляващ имот с номер 160018 деветдесет лева и 40
на възстановената
(едно, шест, нула, нула, едно,
ст.)
собственост за землището осем) в местността
на гр. Първомай, област
"ШАРАПООЛУ ЯНАКУРИЯ" по
Пловдив.
картата на възстановената
собственост за землището на гр.
Първомай, област Пловдив.
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 0,675
Първомай, землището на дка. (нула декара, шестстотин
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
седемдесет и пет квадратни метра)
59080, местност "Капаня с начин на трайно ползване:
78,40 лв.
тоскал. ада", имот с
НИВА, категория на земята при
(Седемдесет и осем
№141048 по картата на
неполивни условия: Четвърта,
лева и 40 ст.)
възстановената собственост съставляващ имот с номер 141048
за землището на гр.
(едно, четири, едно, нула, четири,
Първомай, област Пловдив. осем) в местността "КАПАНЯ

на община Първомай вписано в Търговския регистър
на основание чл.12, при АВ с ЕИК 201304848,
ал. 5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Имотът се
Продаден на "ОМЕГА АГРО
управлява от Кмета
ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
на община Първомай
вписано в Търговския регистър
на основание чл.12,
при АВ с ЕИК 201304848,
ал. 5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

№49, том 9, вх. №2522, РД-15-115/2015дв.вх. №2489 на
02-26
21.10.2014 год. при
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
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-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

Имотът се
Продаден на "ОМЕГА АГРО
управлява от Кмета
ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
на община Първомай
вписано в Търговския регистър
на основание чл.12,
при АВ с ЕИК 201304848,
ал. 5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

Имотът се
Продаден на "ОМЕГА АГРО
управлява от Кмета
ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
на община Първомай
вписано в Търговския регистър
на основание чл.12,
при АВ с ЕИК 201304848,
ал. 5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

Имотът се
Продаден на "ОМЕГА АГРО
управлява от Кмета
ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
на община Първомай
вписано в Търговския регистър
на основание чл.12,
при АВ с ЕИК 201304848,
ал. 5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
Заповед за
дв.вх. №2489 на
отписване:
21.10.2014 год. при
РД-15-115/2015Службата по
02-26
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15-
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ТОСКАЛ. АДА" по картата на
възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 3,999
дка. (три декара, деветстотин
Област Пловдив, община
деветдесет и девет квадратни
Първомай, землището на
Имотът се
метра) с начин на трайно ползване:
Продаден на "ОМЕГА АГРО
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
управлява от Кмета
НИВА, категория на земята при
515,40 лв.
ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
59080, местност "Улука",
на община Първомай
неполивни условия: Четвърта,
(Петстотин и
вписано в Търговския регистър
имот с №139011 по картата
на основание чл.12,
съставляващ имот с номер 139011 петнадесет лева и 40
при АВ с ЕИК 201304848,
на възстановената
ал. 5 от Закона за
(едно, три, девет, нула, едно, едно) ст.)
представлявано от управителя
собственост за землището
общинската
в местността "УЛУКА" по картата
Йорданка Кирилова Гълъбова.
на гр. Първомай, област
собственост.
на възстановената собственост за
Пловдив.
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 6,350
дка. (шест декара, триста и
Област Пловдив, община петдесет квадратни метра) с начин
Първомай, землището на на трайно ползване: НИВА,
Имотът се
Продаден на "ОМЕГА АГРО
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
категория на земята при
управлява от Кмета
ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
59080, местност "Църквище неполивни условия: Девета,
146,10 лв. (сто
на община Първомай
вписано в Търговския регистър
манахил. н", имот с
съставляващ имот с номер 130045 четиридесет и шест на основание чл.12,
при АВ с ЕИК 201304848,
№130045 по картата на
(едно, три, нула, нула, четири, пет) лева и 10 ст.)
ал. 5 от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост в местността "ЦЪРКВИЩЕ
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на гр.
МАНАХИЛ. Н" по картата на
собственост.
Първомай, област Пловдив. възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,840
дка. (един декар, осемстотин и
четиридесет квадратни метра) с
Област Пловдив, община
начин на трайно ползване: НИВА,
Първомай, землището на
Имотът се
категория на земята при
Продаден на "ОМЕГА АГРО
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
управлява от Кмета
неполивни условия: Девета (0,168) 425,60 лв.
ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
59080, местност "Църквище
на община Първомай
и Четвърта (1,672), съставляващ
(четиристотин
вписано в Търговския регистър
манахил. н", имот с
на основание чл.12,
имот с номер 130029 (едно, три,
двадесет и пет лева
при АВ с ЕИК 201304848,
№130029 по картата на
ал. 5 от Закона за
нула, нула, две, девет) в
и 60 ст.)
представлявано от управителя
възстановената собственост
общинската
местността "ЦЪРКВИЩЕ
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на гр.
собственост.
МАНАХИЛ. Н" по картата на
Първомай, област Пловдив.
възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 8,179
дка. (осем декара, сто седемдесет и
Област Пловдив, община
девет квадратни метра) с начин на
Първомай, землището на
Имотът се
трайно ползване: НИВА, категория
Продаден на "ОМЕГА АГРО
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
управлява от Кмета
на земята при неполивни условия: 869,50 лв.
ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
59080, местност "Капаня
на община Първомай
Четвърта, съставляващ имот с
(осемстотин
вписано в Търговския регистър
тоскал. ада", имот с
на основание чл.12,
номер 169032 (едно, шест, девет, шестдесет и девет
при АВ с ЕИК 201304848,
№169032 по картата на
ал. 5 от Закона за
нула, три, две) в местността
лева и 50 ст.)
представлявано от управителя
възстановената собственост
общинската
"КАПАНЯ ТОСКАЛ. АДА" по
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на гр.
собственост.
картата на възстановената
Първомай, област Пловдив.
собственост за землището на град
Първомай, област Пловдив.
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 5, 163
599,40 лв.
Имотът се
Продаден на "ОМЕГА АГРО
Първомай, землището на дка. (пет декара, сто шестдесет и (петстотин
управлява от Кмета ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
три квадратни метра) с начин на деветдесет и девет на община Първомай вписано в Търговския регистър

115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко - Заповед за
продажба вписан под отписване:
№49, том 9, вх. №2522, РД-15-115/2015-

59080, местност
трайно ползване: НИВА, категория лева и 40 ст.)
"Вереница", имот с
на земята при неполивни условия:
№172013 по картата на
Четвърта, съставляващ имот с
възстановената собственост номер 172013 (едно, седем, две,
за землището на гр.
нула, едно, три) в местността
Първомай, област Пловдив. "ВЕРЕНИЦА" по картата на
възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
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2014

Област Пловдив, община
Първомай, землището на
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
59080, местност "Герена",
имот с №235011 по картата
на възстановената
собственост за землището
на гр. Първомай, област
Пловдив.

Поземлен имот с площ от 2,000
дка. (два декара) с начин на трайно
ползване: НИВА, категория на
земята при неполивни условия:
196,00 лв. (сто
Пета, съставляващ имот с номер
деветдесет и шест
235011 (две, три, пет, нула, едно,
лева и 00 ст.)
едно) в местността "ГЕРЕНА" по
картата на възстановената
собственост за землището на град
Първомай, област Пловдив.

Поземлен имот с площ от 2,126
дка. (два декара, сто двадесет и
Област Пловдив, община
шест квадратни метра) с начин на
Първомай, землището на
трайно ползване: НИВА, категория
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
на земята при неполивни условия:
59080, местност "Малк.
281,50 лв. (двеста
Трета, съставляващ имот с номер
кория г. герен", имот с
осемдесет и един
144009 (едно, четири, четири,
№144009 по картата на
лева и 50 ст.)
нула, нула, девет) в местността
възстановената собственост
"МАЛК. КОРИЯ Г. ГЕРЕН" по
за землището на гр.
картата на възстановената
Първомай, област Пловдив.
собственост за землището на град
Първомай, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,366
дка. (нула декара, триста
Област Пловдив, община шестдесет и шест квадратни
Първомай, землището на метра) с начин на трайно ползване:
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
НИВА, категория на земята при
59080, местност "Белия
неполивни условия: Пета (0,001), 46,60 лв.
бряг", имот с №143002 по Четвърта (0,107) и Трета (0,258), (четиридесет и шест
картата на възстановената съставляващ имот с номер 143002 лева)
собственост за землището (едно, четири, три, нула, нула, две)
на гр. Първомай, област
в местността "БЕЛИЯ БРЯГ" по
Пловдив.
картата на възстановената
собственост за землището на град
Първомай, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,143
Област Пловдив, община дка. (един декар, сто четиридесет и
Първомай, землището на три квадратни метра) с начин на
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
трайно ползване: НИВА, категория
59080, местност
на земята при неполивни условия:
124,40 лв. (сто
"Шарапоолу Янакурия",
Пета (0,297), Четвърта (0,846)
двадесет и четири
имот с №145070 по картата съставляващ имот с номер 145070
лева и 40 ст.)
на възстановената
(едно, четири, пет, нула, седем,
собственост за землището нула) в местността
на гр. Първомай, област
"ШАРАПООЛУ ЯНАКУРИЯ" по
Пловдив.
картата на възстановената
собственост за землището на град

на основание чл.12, при АВ с ЕИК 201304848,
ал. 5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Имотът се
Продаден на "ОМЕГА АГРО
управлява от Кмета
ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
на община Първомай
вписано в Търговския регистър
на основание чл.12,
при АВ с ЕИК 201304848,
ал. 5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Имотът се
Продаден на "ОМЕГА АГРО
управлява от Кмета
ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
на община Първомай
вписано в Търговския регистър
на основание чл.12,
при АВ с ЕИК 201304848,
ал. 5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

дв.вх. №2489 на
02-26
21.10.2014 год. при
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

Имотът се
Продаден на "ОМЕГА АГРО
управлява от Кмета
ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
на община Първомай
вписано в Търговския регистър
на основание чл.12,
при АВ с ЕИК 201304848,
ал. 5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

Имотът се
Продаден на "ОМЕГА АГРО
управлява от Кмета
ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
на община Първомай
вписано в Търговския регистър
на основание чл.12,
при АВ с ЕИК 201304848,
ал. 5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
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Първомай, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,870
дка. (един декар, осемстотин и
Област Пловдив, община седемдесет квадратни метра) с
Първомай, землището на начин на трайно ползване: НИВА,
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
категория на земята при
59080, местност "Гор.
неполивни условия: Четвърта,
241,40 лв. (двеста
комсал ст. гроб", имот с
съставляващ имот с номер 148027 четиридесет и един
№148027 по картата на
(едно, четири,осем, нула, две,
лев и 40 ст.)
възстановената собственост седем) в местността "ГОР.
за землището на гр.
КОМСАЛ СТ. ГРОБ" по картата
Първомай, област Пловдив. на възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 2,462
дка. (два декара, четиристотин
Област Пловдив, община шестдесет и два квадратни метра)
Първомай, землището на с начин на трайно ползване:
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
НИВА, категория на земята при
59080, местност
неполивни условия: Шеста,
199,40 лв. (сто
"Цънгарови ниви", имот с съставляващ имот с номер 151010 деветдесет и девет
№151010 по картата на
(едно, пет, едно, нула, едно, нула) лева и 40 ст.)
възстановената собственост в местността "ЦЪНГАРОВИ
за землището на гр.
НИВИ" по картата на
Първомай, област Пловдив. възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,913
дка. (нула декара, деветстотин и
Област Пловдив, община тринадесет квадратни метра) с
Първомай, землището на начин на трайно ползване: НИВА,
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
категория на земята при
59080, местност
неполивни условия: Пета,
98,20 лв.
"Татаревско шосе", имот с съставляващ имот с номер 152001 (деветдесет и осем
№152001 по картата на
(едно, пет, две, нула, нула, едно) в лева и 20 ст.)
възстановената собственост местността "ТАТАРЕВСКО
за землището на гр.
ШОСЕ" по картата на
Първомай, област Пловдив. възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,915
дка. (един декар, деветстотин и
Област Пловдив, община
петнадесет квадратни метра) с
Първомай, землището на
начин на трайно ползване: НИВА,
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
категория на земята при
59080, местност
неполивни условия: Шеста,
155,20 лв. (сто
"Трънмогили солдере",
съставляващ имот с номер 154052 петдесет и пет лева
имот с №154052 по картата
(едно, пет, четири, нула, пет, две) в и 20 ст.)
на възстановената
местността "ТРЪНМОГИЛИ
собственост за землището
СОЛДЕРЕ" по картата на
на гр. Първомай, област
възстановената собственост за
Пловдив.
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 3,657
537,30 лв.
Първомай, землището на дка. (три декара, шестстотин
(петстотин тридесет
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
петдесет и седем квадратни метра)
и седем лева и 30
59080, местност "Чаталдере с начин на трайно ползване:
ст.)
ар. бунар", имот с №158050 НИВА, категория на земята при

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК 201304848,
5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК 201304848,
5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК 201304848,
5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК 201304848,
5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

Имотът се
Продаден на "ОМЕГА АГРО
управлява от Кмета ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
на община Първомай вписано в Търговския регистър
с ЕИК 000471536 на при АВ с ЕИК 201304848,
основание чл.12, ал. представлявано от управителя

Договор за покупко Заповед за
продажба вписан под
отписване:
№49, том 9, вх. №2522,
РД-15-115/2015дв.вх. №2489 на
02-26
21.10.2014 год. при

863

1123/11-041123
2014

864

1124/11-041124
2014

865

866

1125/11-041125
2014

1126/11-041126
2014

по картата на
неполивни условия: Трета,
5 от Закона за
Йорданка Кирилова Гълъбова.
възстановената собственост съставляващ имот с номер 158050
общинската
за землището на гр.
(едно, пет, осем, нула, пет, нула) в
собственост.
Първомай, област Пловдив. местността "ЧАТАЛДЕРЕ АР.
БУНАР" по картата на
възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,800
дка. (един декар, осемстотин
Област Пловдив, община
квадратни метра) с начин на
Имотът се
Първомай, землището на
трайно ползване: НИВА, категория
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
на земята при неполивни условия:
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
59080, местност "Чаталдере
176,40 лв. (сто
Пета, съставляващ имот с номер
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
ар. бунар", имот с №158072
седемдесет и шест
158072 (едно, пет, осем, нула,
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК 201304848,
по картата на
лева и 40 ст.)
седем, две) в местността
5 от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост
"ЧАТАЛДЕРЕ АР. БУНАР" по
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на гр.
картата на възстановената
собственост.
Първомай, област Пловдив.
собственост за землището на град
Първомай, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 2,257
Област Пловдив, община дка. (два декара, двеста петдесет и
Първомай, землището на седем квадратни метра) с начин на
Имотът се
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
трайно ползване: НИВА, категория
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
59080, местност
на земята при неполивни условия:
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
331,80 лв. (триста
"Шарапоолу янакурия",
Трета, съставляващ имот с номер
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
тридесет и един лева
имот с №159037 по картата 159037 (едно, пет, девет, нула, три,
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК 201304848,
и 80 ст.)
на възстановената
седем) в местността
5 от Закона за
представлявано от управителя
собственост за землището "ШАРАПООЛУ ЯНАКУРИЯ" по
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
на гр. Първомай, област
картата на възстановената
собственост.
Пловдив.
собственост за землището на град
Първомай, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 2,246
дка. (два декара, двеста
Област Пловдив, община
четиридесет и шест квадратни
Първомай, землището на
Имотът се
метра) с начин на трайно ползване:
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
НИВА, категория на земята при
59080, местност
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
неполивни условия: Трета,
281,70 лв. (двеста
"Шарапоолу янакурия",
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
съставляващ имот с номер 161062 осемдесет и един
имот с №161062 по картата
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК 201304848,
(едно, шест, едно, нула, шест, две) лев и 70 ст.)
на възстановената
5 от Закона за
представлявано от управителя
в местността "ШАРАПООЛУ
собственост за землището
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
ЯНАКУРИЯ" по картата на
на гр. Първомай, област
собственост.
възстановената собственост за
Пловдив.
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,930
дка. (един декар, деветстотин и
Област Пловдив, община
тридесет квадратни метра) с начин
Първомай, землището на
Имотът се
на трайно ползване: НИВА,
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
категория на земята при
59080, местност
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
неполивни условия: Четвърта,
249,10 лв. (двеста
"Шарапоолу янакурия",
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
съставляващ имот с номер 160015 четиридесет и
имот с №160015 по картата
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК 201304848,
(едно, шест, нула, нула, едно, пет) деветлева и 10 ст.)
на възстановената
5 от Закона за
представлявано от управителя
в местността "ШАРАПООЛУ
собственост за землището
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
ЯНАКУРИЯ" по картата на
на гр. Първомай, област
собственост.
възстановената собственост за
Пловдив.
землището на град Първомай,
област Пловдив.

Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
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-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
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Поземлен имот с площ от 3,305
дка. (три декара, триста и пет
квадратни метра) с начин на
Имотът се
трайно ползване: НИВА, категория
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на земята при неполивни условия:
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
383,70 лв. (триста
Четвърта, съставляващ имот с
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
осемдесет и три лева
номер 161073 (едно, шест, едно,
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК 201304848,
и 70 ст.)
нула, седем, три) в местността
5 от Закона за
представлявано от управителя
"ШАРАПООЛУ ЯНАКУРИЯ" по
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на град
Първомай, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 2,396
дка. (два декара, триста деветдесет
Област Пловдив, община и шест квадратни метра) с начин
Имотът се
Първомай, землището на на трайно ползване: НИВА,
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
категория на земята при
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
59080, местност "Капаня неполивни условия: Четвърта,
262,70 лв. (двеста
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
тоскал. ада", имот с
съставляващ имот с номер 167020 шестдесет и два
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК 201304848,
№167020 по картата на
(едно, шест, седем, нула, две, нула) лева и 70 ст.)
5 от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост в местността "КАПАНЯ ТОСКАЛ.
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на гр.
АДА" по картата на
собственост.
Първомай, област Пловдив. възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 3,784
дка. (три декара, седемстотин
Област Пловдив, община осемдесет и четири квадратни
Имотът се
Първомай, землището на метра) с начин на трайно ползване:
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
НИВА, категория на земята при
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
59080, местност "Капаня неполивни условия: Пета (0,157) и 410,80 лв.
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
тоскал. ада", имот с
Четвърта 3,627), съставляващ имот (четиристотин и
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК 201304848,
№169052 по картата на
с номер 169052 (едно, шест, девет, десет лева и 80 ст.)
5 от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост нула, пет, две) в местността
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на гр.
"КАПАНЯ ТОСКАЛ. АДА" по
собственост.
Първомай, област Пловдив. картата на възстановената
собственост за землището на град
Първомай, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,141
дка. (един декар, сто четиридесет и
Област Пловдив, община
един квадратни метра) с начин на
Имотът се
Първомай, землището на
трайно ползване: НИВА, категория
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
на земята при неполивни условия:
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
59080, местност "Капаня
125,30 лв. (сто
Четвърта съставляващ имот с
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
тоскал. ада", имот с
двадесет и пет лева
номер 169096 (едно, шест, девет,
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК 201304848,
№169096 по картата на
и 30 ст.)
нула, девет, шест) в местността
5 от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост
"КАПАНЯ ТОСКАЛ. АДА" по
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на гр.
картата на възстановената
собственост.
Първомай, област Пловдив.
собственост за землището на град
Първомай, област Пловдив.
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 1,546
Имотът се
Първомай, землището на дка. (един декар, петстотин
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
четиридесет и шест квадратни
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
169,50 лв. (сто
59080, местност
метра) с начин на трайно ползване:
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
шестдесет и девет
"Тюклюка", имот с
НИВА, категория на земята при
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК 201304848,
лева и 50 ст.)
№170103 по картата на
неполивни условия: Четвърта
5 от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост съставляващ имот с номер 170103
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на гр.
(едно, седем, нула, едно, нула, три)
собственост.
Област Пловдив, община
Първомай, землището на
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
59080, местност
"Шарапоолу янакурия",
имот с №161073 по картата
на възстановената
собственост за землището
на гр. Първомай, област
Пловдив.

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522, Заповед за
дв.вх. №2489 на
отписване:
21.10.2014 год. при
РД-15-115/2015Службата по
02-26
вписванията гр.
Първомай и отписан
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Първомай, област Пловдив. в местността "ТЮКЛЮКА" по
картата на възстановената
собственост за землището на град
Първомай, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,573
дка. (един декар, петстотин
Област Пловдив, община седемдесет и три квадратни метра)
Имотът се
Първомай, землището на с начин на трайно ползване:
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
НИВА, категория на земята при
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
59080, местност
неполивни условия: Девета (0,264) 175,00 лв. (Сто
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
"Вереница", имот с
и Четвърта (1,309) съставляващ
седемдесет и пет
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК 201304848,
№171007 по картата на
имот с номер 171007 (едно, седем, лева и 00)
5 от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост едно, нула, нула, седем) в
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на гр.
местността "ВЕРЕНИЦА" по
собственост.
Първомай, област Пловдив. картата на възстановената
собственост за землището на град
Първомай, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,884
дка. (нула декара, осемстотин
Област Пловдив, община осемдесет и четири квадратни
Имотът се
Първомай, землището на метра) с начин на трайно ползване:
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
НИВА, категория на земята при
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
59080, местност "Надсело неполивни условия: Шеста
71,70 лв.
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
чест. бунар", имот с
съставляващ имот с номер 194087 (седемдесет и един
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК 201304848,
№194087 по картата на
(едно, девет, четири, нула, осем, лев и 70 ст.)
5 от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост седем) в местността "НАДСЕЛО
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на гр.
ЧЕСТ. БУНАР" по картата на
собственост.
Първомай, област Пловдив. възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,715
дка. (нула декара, седемстотин и
Област Пловдив, община петнадесет квадратни метра) с
Имотът се
Първомай, землището на начин на трайно ползване: НИВА,
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
категория на земята при
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
59080, местност "Долен
неполивни условия: Пета
92,50 лв.
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
комсал подсело", имот с
съставляващ имот с номер 224026 (деветдесет и два
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК 201304848,
№224026 по картата на
(две, две, четири, нула, две, шест) лева и 50 ст.)
5 от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост в местността "ДОЛЕН КОМСАЛ
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на гр.
ПОД СЕЛО" по картата на
собственост.
Първомай, област Пловдив. възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,383
дка. (нула декара, триста
Област Пловдив, община осемдесет и три квадратни метра)
Имотът се
Първомай, землището на с начин на трайно ползване:
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
НИВА, категория на земята при
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
59080, местност "Долен
неполивни условия: Пета
49,50 лв.
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
комсал подсело", имот с
съставляващ имот с номер 224023 (четиридесет и девет
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК 201304848,
№224023 по картата на
(две, две, четири, нула, две, три) в лева и 50 лв.)
5 от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост местността "ДОЛЕН КОМСАЛ
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на гр.
ПОД СЕЛО" по картата на
собственост.
Първомай, област Пловдив. възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 0,613
90,00 лв.
Имотът се
Продаден на "ОМЕГА АГРО
Първомай, землището на дка. (нула декара, шестстотин и
(деветдесет лева и управлява от Кмета ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,

със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко - Заповед за
продажба вписан под отписване:
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гр. Първомай с ЕКАТТЕ
тринадесет квадратни метра) с
00 ст.)
59080, местност "Долен
начин на трайно ползване: НИВА,
комсал подсело", имот с
категория на земята при
№227045 по картата на
неполивни условия: Пета,
възстановената собственост съставляващ имот с номер 227045
за землището на гр.
(две, две, седем, нула, четири, пет)
Първомай, област Пловдив. в местността "ДОЛЕН КОМСАЛ
ПОД СЕЛО" по картата на
възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,951
дка. (нула декара, деветстотин
Област Пловдив, община петдесет и един квадратни метра) с
Първомай, землището на начин на трайно ползване: НИВА,
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
категория на земята при
59080, местност "Долен
неполивни условия: Пета,
139,80 лв. (сто
комсал подсело", имот с
съставляващ имот с номер 225016 тридесет и девет
№225016 по картата на
(две, две, пет, нула, едно, шест) в лева и 80 ст.)
възстановената собственост местността "ДОЛЕН КОМСАЛ
за землището на гр.
ПОД СЕЛО" по картата на
Първомай, област Пловдив. възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,093
дка. (един декар, деведесет и три
Област Пловдив, община
квадратни метра) с начин на
Първомай, землището на
трайно ползване: НИВА, категория
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
на земята при неполивни условия:
59080, местност "Дол.
134,00 лв. (сто
Пета, съставляващ имот с номер
комсал подсело", имот с
тридесет и четири
229010 (две, две, девет, нула, едно,
№229010 по картата на
лева и 00 ст.)
нула) в местността "ДОЛ.
възстановената собственост
КОМСАЛ ПОД СЕЛО" по картата
за землището на гр.
на възстановената собственост за
Първомай, област Пловдив.
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,804
дка. (един декар, осемстотин и
Област Пловдив, община четири квадратни метра) с начин
Първомай, землището на на трайно ползване:
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
59080, местност "Кабата
на земята при неполивни условия: 194,50 лв. (сто
каладж. чеир", имот с
Пета, съставляващ имот с номер деветдесет и четири
№236028 по картата на
236028 (две, три, шест, нула, две, лева и 50 ст.)
възстановената собственост осем) в местността "КАБАТА
за землището на гр.
КАЛАДЖ. ЧЕИР" по картата на
Първомай, област Пловдив. възстановената собственост за
землището на гр.Първомай,
обл.Пловдив.
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 3,063
Първомай, землището на дка. (три декара, шестдесет и три
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
квадратни метра) с начин на
59080, местност "Кабата
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА 330,10 лв. (триста и
каладж. чеир", имот с
НИВА, категория на земята при
тридесет лева и 10
№236039 по картата на
неполивни условия: Пета,
ст.)
възстановената собственост съставляващ имот с номер 236039
за землището на гр.
(две, три, шест, нула, три, девет) в
Първомай, област Пловдив. местността "КАБАТА КАЛАДЖ.

на община Първомай вписано в Търговския регистър
с ЕИК 000471536 на при АВ с ЕИК 201304848,
основание чл.12, ал. представлявано от управителя
5 от Закона за
Йорданка Кирилова Гълъбова.
общинската
собственост.

№49, том 9, вх. №2522, РД-15-115/2015дв.вх. №2489 на
02-26
21.10.2014 год. при
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК 201304848,
5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК 201304848,
5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК 201304848,
5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК 201304848,
5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
Заповед за
дв.вх. №2489 на
отписване:
21.10.2014 год. при
РД-15-115/2015Службата по
02-26
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15-

881

882

883

1141/15-041141
2014

1142/15-042014

1143/16-041143
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ЧЕИР" по картата на
възстановената собственост за
землището на гр.Първомай,
обл.Пловдив.
Поземлен имот с площ от 2,595
дка. (два декара, петстотин
Област Пловдив, община деветдесет и пет квадратни метра)
Имотът се
Първомай, землището на с начин на трайно ползване:
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
59080, местност "Кабата
на земята при неполивни условия: 279,60 лв. (двеста
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
каладж. чеир", имот с
Пета, съставляващ имот с номер седемдесет и девет
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК 201304848,
№236044 по картата на
236044 (две, три, шест, нула,
лева и 60 ст.)
5 от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост четири, четири) в местността
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на гр.
"КАБАТА КАЛАДЖ. ЧЕИР" по
собственост.
Първомай, област Пловдив. картата на възстановената
собственост за землището на
гр.Първомай, обл.Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,466
дка. (един декар, четиристотин
Област Пловдив, община шестдесет и шест квадратни
Имотът се
Първомай, землището на метра) с начин на трайно ползване:
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
59080, местност "Кабата
на земята при неполивни условия: 157,90 лв. (сто
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
каладж. чеир", имот с
Пета, съставляващ имот с номер петдесет и седем
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК 201304848,
№236045 по картата на
236045 (две, три, шест, нула,
лева и 90 ст.)
5 от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост четири, пет) в местността
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на гр.
"КАБАТА КАЛАДЖ. ЧЕИР" по
собственост.
Първомай, област Пловдив. картата на възстановената
собственост за землището на
гр.Първомай, обл.Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,155
дка. (един декар, сто петдесет и
Област Пловдив, община пет квадратни метра) с начин на
Имотът се
Първомай, землището на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
НИВА, категория на земята при
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
59080, местност "Кабата
неполивни условия: Пета,
124,40 лв. (сто
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
каладж. чеир", имот с
съставляващ имот с номер 236054 двадесет и четири
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК 201304848,
№236054 по картата на
(две, три, шест, нула, пет, четири) лева и 40 ст.)
5 от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост в местността "КАБАТА КАЛАДЖ.
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на гр.
ЧЕИР" по картата на
собственост.
Първомай, област Пловдив. възстановената собственост за
землището на гр.Първомай,
обл.Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,567
дка. (един декар, петстотин
Област Пловдив, община
шестдесет и седем квадратни
Имотът се
Първомай, землището на
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
НИВА, категория на земята при
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
59080, местност "Бюкя",
222,40 лв. (двеста
неполивни условия: Четвърта,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
имот с №294003 по картата
двадесет и два лева
съставляващ имот с номер 294003
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК 201304848,
на възстановената
и 40 ст.)
(две, девет, четири, нула, нула,
5 от Закона за
представлявано от управителя
собственост за землището
три) в местността "БЮКЯ" по
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
на гр. Първомай, област
картата на възстановената
собственост.
Пловдив
собственост за землището на
гр.Първомай, обл.Пловдив.
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 3,613
328,20 лв. (триста Имотът се
Продаден на "ОМЕГА АГРО
Първомай, землището на дка. (три декара, шестотин и
двадесет и осем лева управлява от Кмета ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
тринадесет квадратни метра) с
и 20 ст.)
на община Първомай вписано в Търговския регистър

115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко - Заповед за
продажба вписан под отписване:
№49, том 9, вх. №2522, РД-15-115/2015-

59080, местност "Мешето",
имот с №308021 по картата
на възстановената
собственост за землището
на гр. Първомай, област
Пловдив
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начин на трайно ползване: НИВА,
категория на земята при
неполивни условия: Пета (3,613),
Четвърта (0,342), съставляващ
имот с номер 308021 (три, нула,
осем, нула, две, едно) в местността
"МЕШЕТО" по картата на
възстановената собственост за
землището на гр.Първомай,
обл.Пловдив.
Поземлен имот с площ от 3,623
дка. (три декара, шестотин
Област Пловдив, община
двадесет и три квадратни метра) с
Първомай, землището на
начин на трайно ползване: НИВА,
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
категория на земята при
420,50 лв.
59080, местност "Мешето",
неполивни условия: Четвърта,
(четиристотин и
имот с №308022 по картата
съставляващ имот с номер 308022 двадесет лева и 50
на възстановената
(три, нула, осем, нула, две, две) в ст.)
собственост за землището
местността "МЕШЕТО" по картата
на гр. Първомай, област
на възстановената собственост за
Пловдив
землището на гр.Първомай,
обл.Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,941
дка. (нула декара, деветстотин
Област Пловдив, община четиридесет и един квадратни
Първомай, землището на метра) с начин на трайно ползване:
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
НИВА, категория на земята при
59080, местност "Паукар неполивни условия: Трета
166,00 лв. (сто
друма р. бун", имот с
съставляващ имот с номер 849071 шестдесет и шест
№849071 по картата на
(осем, четири, девет, нула, седем, лева и 00 ст.)
възстановената собственост едно) в местността "ПАУКАР
за землището на гр.
ДРУМА Р. БУН" по картата на
Първомай, област Пловдив възстановената собственост за
землището на гр.Първомай,
обл.Пловдив.

с ЕИК 000471536 на при АВ с ЕИК 201304848,
основание чл.12, ал. представлявано от управителя
5 от Закона за
Йорданка Кирилова Гълъбова.
общинската
собственост.

дв.вх. №2489 на
02-26
21.10.2014 год. при
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК 201304848,
5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

Имотът се
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК 201304848,
5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

1148/17-041148
2014

Поземлен имот с площ от 2,017
Област Пловдивска,
дка. (два декара и седемнадесет
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на с. Бяла река с трайно ползване: НИВА, категория
ЕКАТТЕ 07675 имот с
на земята при неполивни условия: 178,00 лв. (сто
№043082, местност
Пета, съставляващ имот №043082 седемдесет и осем
"Чилингирското" по
(нула, четири, три, нула, осем, две) лева и 00 ст.)
картата на възстановената в местността
собственост землището на "ЧИЛИНГИРСКОТО" по картата
с. Бяла река.
на възстановената собственост за
землището на с. Бяла река.

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост

1149/17-041149
2014

Поземлен имот с площ от 2,053
Област Пловдивска,
дка. (два декара, петдесет и три
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на с. Бяла река с трайно ползване: НИВА, категория
ЕКАТТЕ 07675 имот с
на земята при неполивни условия: 248,80 лв. (двеста
№061007 местност
Шеста (0,982) и Трета (1,071)
четиридесет и осем
"Юрганите 215" по картата съставляващ имот №061007 (нула, лева и 80 ст.)
на възстановената
шест, едно, нула, нула, седем) в
собственост землището на местността "ЮРГАНИТЕ 215" по
с. Бяла река.
картата на възстановената
собственост за землището на с.

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД - 15-18/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1518/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
Заповед за
21.10.2014 год. при
отписване:
Службата по
РД-15-18/2015вписванията гр.
01-15
Първомай и отписан
със Заповед №РД-1520/15.01.2015 год. на
кмета на община

890

891

892

893

894

1150/17-041150
2014

1151/17-041151
2014

1152/17-041152
2014

1153/17-041153
2014

1154/17-041154
2014

Бяла река.
Поземлен имот с площ от 2,374
Област Пловдивска,
дка. (два декара, триста седемдесет
община Първомай,
и четири квадратни метра) с начин
землището на с. Бяла река с на трайно ползване: НИВА,
ЕКАТТЕ 07675 имот с
категория на земята при
352,20 лв. (триста
№063001, местност
неполивни условия: Четвърта
петдесет и два лева
"Реални граници - 18ж ал" съставляващ имот №063001 (нула,
и 20 ст.)
по картата на
шест, три, нула, нула, едно) в
възстановената собственост местността "РЕАЛНИ ГРАНИЦИ за землището на с. Бяла
18Ж АЛ" по картата на
река.
възстановената собственост за
землището на с. Бяла река.
Поземлен имот с площ от 0,809
Област Пловдивска,
дка. (нула декара, осемстотин и
община Първомай,
девет квадратни метра) с начин на
землището на с. Бяла река с трайно ползване: НИВА, категория
ЕКАТТЕ 07675 имот с
на земята при неполивни условия:
52,50 лв. (петдесет
№112012, местност
Шеста, съставляващ имот
и два лева и 50 ст.)
"Мехрем гьол" по картата №112012 (едно, едно, две, нула,
на възстановената
едно, две) в местността "МЕХРЕМ
собственост за землището ГЬОЛ" по картата на
на с. Бяла река.
възстановената собственост за
землището на с. Бяла река.
Поземлен имот с площ от 71,059
дка. (седемдесет и един декара,
Област Пловдивска,
петдесет и девет квадратни метра)
община Първомай,
с начин на трайно ползване:
землището на с. Бяла река с ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
5 180,30 лв. (пет
ЕКАТТЕ 07675 имот с
на земята при неполивни условия:
хиляди сто и
№114031 местност "Гогов Шеста, съставляващ имот
осемдесет лева и 30
бунар" по картата на
№114031 (едно, едно, четири,
ст.)
възстановената собственост нула, три, едно) в местността
за землището на с. Бяла
"ГОГОВ БУНАР" по картата на
река.
възстановената собственост за
землището на с. Бяла река, оласт
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 3,870
дка. (три декара, осемстотин и
Област Пловдивска,
седемдесет квадратни метра) с
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА,
землището на с. Бяла река с
категория на земята при
ЕКАТТЕ 07675 имот с
341,30 лв. (триста
неполивни условия: Пета,
№043079 местността
четиридесет и един
съставляващ имот №043079 (нула,
"Чилингирското" по
лева и 30 ст.)
четири, три, нула, седем, девет) в
картата на възстановената
местността "ЧИЛИНГИРСКОТО"
собственост за землището
по картата на възстановената
на с. Бяла река.
собственост за землището на село
Бяла река, област Пловдив.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 5,168
община Първомай,
дка.(пет декара, сто шестдесет и
землището на с. Бяла река с осем квадратни метра) с начин на 599, 90 лв.
ЕКАТТЕ 07675 имот с
трайно ползване: НИВА, категория (петстотин
№116010 местност "Гогов на земята при неполивни условия: деветдесет и девет
бунар" по картата на
Четвърта, съставляващ имот
лева и 90 ст.)
възстановената собственост №116010 (едно, едно, шест, нула,
за землището на с. Бяла
едно, нула) в местността "ГОГОВ

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост

Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-18/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1518/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-18/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1518/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

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

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-18/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1518/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522, Заповед за
дв.вх. №2489 на
отписване:
21.10.2014 год. при
РД-15-18/2015Службата по
01-15
вписванията гр.
Първомай и отписан

река.

895

896

897

898

1155/17-041155
2014

1156/22-041156
2014

1157/22-041157
2014

1158/22-041158
2014

1159/22-04899
1159
2014

БУНАР" по картата на
възстановената собственост за
землището на село Бяла река,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 21,169
дка. (двадесет и един декара, сто
Област Пловдивска,
шестдесет и девет квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на с. Бяла река с
НИВА, категория на земята при
2 867,30 лв. (две
ЕКАТТЕ 07675 имот с
неполивни условия: Четвърта,
хиляди осемстотин
№115007 местността
съставляващ имот №115007 (едно, шестдесет и седем
"Гогов бунар" по картата на
едно, пет, нула, нула, седем) в
лева и 30 ст.)
възстановената собственост
местността "ГОГОВ БУНАР" по
за землището на с. Бяла
картата на възстановената
река.
собственост за землището на село
Бяла река, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 2,906
дка. (два декара, деветстотин и
Област Пловдивска,
шест квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
землището на с. Бяла река с НИВА, категория на земята при
ЕКАТТЕ 07675 имот с
неполивни условия: Четвърта
337,40 лв. (триста
№000305, местността
съставляващ имот №000305 (нула, тридесет и седем
"Караджаловското" по
нула, нула, три, нула, пет) в
лева и 40 ст.)
картата на възстановената местността
собственост за землището "КАРАДЖАЛОВСКОТО" по
на с. Бяла река.
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Бяла река.
Поземлен имот с площ от 2,909
ласт Пловдивска, община дка. (два декара, деветстотин и
Първомай, землището на с. девет квадратни метра) с начин на
Бяла река с ЕКАТТЕ 07675 трайно ползване: НИВА, категория
имот с №051103,
на земята при неполивни условия:
300,20 лв. (триста
местността "Кайначетата" Четвърта съставляващ имот
лева и 20 ст.)
по картата на
№051103 (нула, пет, едно, едно,
възстановената собственост нула, три) в местността
за землището на с. Бяла
"КАЙНАЧЕТАТА" по картата на
река.
възстановената собственост за
землището на с. Бяла река.
Поземлен имот с площ от 2,789
дка. (два декара, седемстотин
Област Пловдивска,
осемдесет и девет квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на с. Бяла река с
НИВА, категория на земята при
ЕКАТТЕ 07675 имот с
324,00 лв. (триста
неполивни условия: Четвърта
№111004, местността
двадесет и четири
съставляващ имот №111004 (едно,
"Дрянови бозалъци" по
лева и 00 ст.)
едно, едно, нула, нула, четири) в
картата на възстановената
местността "ДРЯНОВИ
собственост за землището
БОЗАЛЪЦИ" по картата на
на с. Бяла река.
възстановената собственост за
землището на с. Бяла река.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 0,280
община Първомай,
дка. (нула декара, двеста и
34,70 лв. (тридесет
землището на с. Бяла река с осемдесет квадратни метра) с
и четири лева и 70
ЕКАТТЕ 07675 имот с
начин на трайно ползване: НИВА, ст.)
№014012 местността
категория на земята при

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост.

Имотът се
Продаден на "ОМЕГА АГРО
управлява от кмета ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
на община Първомай вписано в Търговския регистър
с ЕИК 000471536 на при АВ с ЕИК 201304848,
основание чл.12, ал.5 представлявано от управителя

със Заповед №РД-1518/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-18/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1518/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-18/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1518/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-18/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1518/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-18/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1518/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко Заповед за
продажба вписан под
отписване:
№49, том 9, вх. №2522,
РД-15-18/2015дв.вх. №2489 на
01-15
21.10.2014 год. при
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"Бюкя" по картата на
неполивни условия: Четвърта,
от Закона за
Йорданка Кирилова Гълъбова.
възстановената собственост съставляващ имот №014012 (нула,
общинската
за землището на с. Бяла
едно, четири, нула, едно, две) в
собственост.
река.
местността "БЮКЯ" по картата на
възстановената собственост за
землището на село Бяла река,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 2,921
дка. (два декара, деветстотин
Област Пловдивска,
двадесет и един квадратни метра) с
Имотът се
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА,
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
землището на с. Бяла река с
категория на земята при
412,20 лв.
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
ЕКАТТЕ 07675 имот с
неполивни условия: Трета,
(четиристотин и
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
№018038 местността
съставляващ имот №018038 (нула, дванадесет лева и 20 основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
"Юртвете" по картата на
едно, осем, нула, три, осем) в
ст.)
от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост
местността "ЮРТВЕТЕ" по
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на с. Бяла
картата на възстановената
собственост.
река.
собственост за землището на село
Бяла река, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 2,675
дка. (два декара, шестстотин
Област Пловдивска,
седемдесет и пет квадратни метра)
Имотът се
община Първомай,
с начин на трайно ползване:
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
землището на с. Бяла река с
НИВА, категория на земята при
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
ЕКАТТЕ 07675 имот с
251,70 лв. (двеста
неполивни условия: Пета,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
№038044 местността
петдесет и един лева
съставляващ имот №038044 (нула,
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
"Бозалъка" по картата на
и 70 ст.)
три, осем, нула, четири, четири) в
от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост
местността "БОЗАЛЪКА" по
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на с. Бяла
картата на възстановената
собственост.
река.
собственост за землището на село
Бяла река, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 6,376
дка. (шест декара, триста
Област Пловдивска,
седемдесет и шест квадратни
Имотът се
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
землището на с. Бяла река с
НИВА, категория на земята при
899,50 лв.
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
ЕКАТТЕ 07675 имот с
неполивни условия: Трета,
(осемстотин
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
№039024 местността
съставляващ имот №039024 (нула, деветдесет и девет основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
"Парцелите" по картата на
три, девет, нула, две, четири) в
лева и 50 ст.)
от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост
местността "ПАРЦЕЛИТЕ" по
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на с. Бяла
картата на възстановената
собственост.
река.
собственост за землището на село
Бяла река, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 4,139
дка. (четири декара, сто тридесет и
Област Пловдивска,
девет квадратни метра) с начин на
Имотът се
община Първомай,
трайно ползване: НИВА, категория
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
землището на с. Бяла река с
на земята при неполивни условия:
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
ЕКАТТЕ 07675 имот с
394,90 лв. (триста
Шеста (0,842) и Четвърта (3,297),
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
№051020 местността
деветдесет и четири
съставляващ имот №051020 (нула,
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
"Кайначетата" по картата
лева и 90 ст.)
пет, едно, нула, две, нула) в
от Закона за
представлявано от управителя
на възстановената
местността "КАЙНАЧЕТАТА" по
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост за землището
картата на възстановената
собственост.
на с. Бяла река.
собственост за землището на село
Бяла река, област Пловдив.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 0,746
48,50 лв.
Имотът се
Продаден на "ОМЕГА АГРО
община Първомай,
дка. (нула декара, седемстотин
(четиридесет и осем управлява от кмета ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
землището на с. Бяла река с четиридесет и шест квадратни
лева и 50 ст.)
на община Първомай вписано в Търговския регистър

Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-1518/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-18/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1518/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-18/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1518/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД - 15-18/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1518/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-18/2015Първомай и отписан 01-15
със Заповед №РД-1518/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко - Заповед за
продажба вписан под отписване:
№49, том 9, вх. №2522, РД-15-18/2015-

ЕКАТТЕ 07675 имот с
№112011 в местността
"Мехрем гьол"по картата
на възстановената
собственост за землището
на с. Бяла река.
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метра) с начин на трайно ползване:
с ЕИК 000471536 на при АВ с ЕИК 201304848,
НИВА, категория на земята при
основание чл.12, ал.5 представлявано от управителя
неполивни условия: Шеста,
от Закона за
Йорданка Кирилова Гълъбова.
съставляващ имот с номер 112011
общинската
(едно, едно, две, нула, едно, едно)
собственост.
в местността "МЕХРЕМ ГЬОЛ" по
картата на възстановената
собственост за землището на село
Бяла река, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,702
дка. (един декар, седемстотин и
Област Пловдив, община
два квадратни метра) с начин на
Имотът се
Първомай, землището на
трайно ползване: НИВА, категория
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
град Първомай с ЕКАТТЕ
на земята при неполивни условия:
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
59080, местност "Бюкя",
241,70 лв. (двеста
Четвърта, съставляваща имот с
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
имот с №297005 по картата
четиридесет и един
номер 297005 (две, девет, седем,
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК 201304848,
на възстановената
лева и 70 ст.)
нула, нула, пет) в местността
5 от Закона за
представлявано от управителя
собственост за землището
"БЮКЯ" по картата на
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
на гр. Първомай, област
възстановената собственост за
собственост.
Пловдив.
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 3,466
дка. (три декара, четиристотин
Област Пловдив, община шестдесет и шест квадратни
Имотът се
Първомай, землището на метра) с начин на трайно ползване:
управлява от Кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
град Първомай с ЕКАТТЕ НИВА, категория на земята при
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
59080, местност "Черно
неполивни условия: Пета,
407,60 лв.
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
куле бадар. к", имот с
съставляваща имот с номер 817127 (четиристотин и
основание чл.12, ал. при АВ с ЕИК 201304848,
№817127 по картата на
(осем, едно, седем, едно, две,
седем лева и 60 ст.)
5 от Закона за
представлявано от управителя
възстановената собственост седем) в местността "ЧЕРНО
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на гр.
КУЛЕ БАДАР. К" по картата на
собственост.
Първомай, област Пловдив. възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ 1,121 дка.
(един декар, сто двадесет и един
Област Пловдивска,
Имотът се
квадратни метра) с начин на
община Първомай, с.
управлява от Кмета
трайно ползване: НИВА, категория
Виница с ЕКАТТЕ 11123,
на община Първомай Продаден на Йордан Димитров
на земята при неполивни условия: 151,80 лв. (сто
местност „Цигански
с ЕИК 000471536 на Костадинов с постоянен адрес:
Четвърта, съставляващ имот
петдесет и един лев
чеири”, имот с №004072 по
основание чл.12, ал. гр. София, обл. София, ул.
№004072 (нула, нула, четири,
и 80 ст.)
картата на възстановената
5 от Закона за
"Ястребец" №9А вх. В, ет. 1, ап. 1
нула, седем, две) в местността
собственост за землището
общинската
"ЦИГАНСКИ ЧЕИРИ" по картата
на с. Виница.
собственост.
на възстановената собственост за
землището на с. Виница.
Поземлен имот с площ 0,458 дка.
(нула декара, четиристотин
Област Пловдивска,
петдесет и осем квадратни метра) с
Имотът се
община Първомай, с.
начин на трайно ползване: НИВА,
управлява от Кмета
Виница с ЕКАТТЕ 11123, категория на земята при
на община Първомай Продаден на Йордан Димитров
местност „Цигански
неполивни условия: Четвърта,
62,00 лв. (шестдесет с ЕИК 000471536 на Костадинов с постоянен адрес:
чеири”, имот с №004219 по съставляващ имот №004219 (нула, и два лева и 00 ст.) основание чл.12, ал. гр. София, обл. София, ул.
картата на възстановената нула, четири, две, едно, девет) в
5 от Закона за
"Ястребец" №9А вх. В, ет. 1, ап. 1
собственост за землището местността "ЦИГАНСКИ ЧЕИРИ"
общинската
на с. Виница.
по картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на с.
Виница.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ 0,700 дка. 94,80 лв.
Имотът се
Продаден на Йордан Димитров

дв.вх. №2489 на
01-15
21.10.2014 год. при
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-1518/15.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-115/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15115/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вп. №1, том
3, вх. №593, дв. вх.
№579 на 06.04.2015
год. в Службата по
вписваниятя гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15204 от 06.04.2015 год.
на кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-204/201504-22

Договор за покупкопродажба вп. №1, том
3, вх. №593, дв. вх.
№579 на 06.04.2015
год. в Службата по
вписваниятя гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15204 от 06.04.2015 год.
на кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-204/201504-22

Договор за покупко-

Заповед за
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община Първомай, с.
Виница с ЕКАТТЕ 11123,
местност „Цигански
чеири”, имот с №004262 по
картата на възстановената
собственост за землището
на с. Виница.

(нула декара, седемстотин
(деветдесет и четири управлява от Кмета Костадинов с постоянен адрес:
квадратни метра) с начин на
лева и 80 ст.)
на община Първомай гр. София, обл. София, ул.
трайно ползване: НИВА, категория
с ЕИК 000471536 на "Ястребец" №9А вх. В, ет. 1, ап. 1
на земята при неполивни условия:
основание чл.12, ал.
Четвърта, съставляващ имот
5 от Закона за
№004262 (нула, нула, четири, две,
общинската
шест, две) в местността
собственост.
"ЦИГАНСКИ ЧЕИРИ" по картата
на възстановената собственост за
землището на с. Виница.
Поземлен имот с площ 1,674 дка.
(един декар, шестстотин
Област Пловдивска,
седемдесет и четири квадратни
Имотът се
община Първомай, с.
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от Кмета
Виница с ЕКАТТЕ 11123, НИВА, категория на земята при
на община Първомай Продаден на Йордан Димитров
272,10 лв. (двеста
местност „Моралийски
неполивни условия: Четвърта,
с ЕИК 000471536 на Костадинов с постоянен адрес:
седемдесет и два
тирове”, имот с №013142 съставляващ имот №013142 (нула,
основание чл.12, ал. гр. София, обл. София, ул.
лева и 10 ст.)
по картата на
едно, три, едно, четири, две) в
5 от Закона за
"Ястребец" №9А вх. В, ет. 1, ап. 1
възстановената собственост местността "МОРАЛИЙСКИ
общинската
за землището на с. Виница. ТИРОВЕ" по картата на
собственост.
възстановената собственост за
землището на с. Виница.
Поземлен имот с площ 1,640 дка.
(един декар, шестстотин и
четиридесет квадратни метра) с
Имотът се
Област Пловдивска,
начин на трайно ползване: НИВА,
управлява от Кмета
община Първомай, с.
категория на земята при
на община Първомай Продаден на Йордан Димитров
Виница с ЕКАТТЕ 11123,
144,60 лв. (сто
неполивни условия: Пета,
с ЕИК 000471536 на Костадинов с постоянен адрес:
местност „Доломата”, имот
четиридесет и
съставляващ имот номер 019083
основание чл.12, ал. гр. София, обл. София, ул.
с №019083 по картата на
четири лева и 60 ст.)
(нула, едно, девет, нула, осем, три)
5 от Закона за
"Ястребец" №9А вх. В, ет. 1, ап. 1
възстановената собственост
в местността "ДОЛОМАТА" по
общинската
за землището на с. Виница.
картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на с.
Виница.
Поземлен имот с площ 6,000 дка.
(шест декара) с начин на трайно
Област Пловдивска,
ползване: НИВА, категория на
община Първомай, с.
земята при неполивни условия:
793,80 лв.
Виница с ЕКАТТЕ 11123,
Трета, съставляващ имот номер
(седемстотин
местност „Ялджика”, имот
020096 (нула, две, нула, нула,
деветдесет и три
с №020096 по картата на
девет, шест) в местността "
лева и 80 ст.)
възстановената собственост
ЯЛДЖИКА" по картата на
за землището на с. Виница.
възстановената собственост за
землището на с. Виница.
Поземлен имот с площ 1,169 дка.
(един декар, сто шестдесет и девет
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
община Първомай, с.
трайно ползване: НИВА, категория
Виница с ЕКАТТЕ 11123, на земята при неполивни условия: 154,70 лв. (сто
местност „Ялджика”, имот Трета, съставляващ имот номер
петдесет и четири
с №020099 по картата на 020099 (нула, две, нула, нула,
лева и 70 ст.)
възстановената собственост девет, девет) в местността "
за землището на с. Виница. ЯЛДЖИКА" по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Виница.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 3,278
444,10 лв.
община Първомай,
дка. (три декара, двеста седемдесет (четиристотин

Имотът се
управлява от Кмета
на община Първомай Продаден на Йордан Димитров
с ЕИК 000471536 на Костадинов с постоянен адрес:
основание чл.12, ал. гр. София, обл. София, ул.
5 от Закона за
"Ястребец" №9А вх. В, ет. 1, ап. 1
общинската
собственост.

Имотът се
управлява от Кмета
на община Първомай Продаден на Йордан Димитров
с ЕИК 000471536 на Костадинов с постоянен адрес:
основание чл.12, ал. гр. София, обл. София, ул.
5 от Закона за
"Ястребец" №9А вх. В, ет. 1, ап. 1
общинската
собственост.
Имотът се
управлява от кмета

Продаден на "ОМЕГА АГРО
ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив

продажба вп. №1, том отписване:
3, вх. №593, дв. вх.
РД-15-204/2015№579 на 06.04.2015
04-22
год. в Службата по
вписваниятя гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15204 от 06.04.2015 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вп. №1, том
3, вх. №593, дв. вх.
№579 на 06.04.2015
год. в Службата по
вписваниятя гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15204 от 06.04.2015 год.
на кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-204/201504-22

Договор за покупкопродажба вп. №1, том
3, вх. №593, дв. вх.
№579 на 06.04.2015
год. в Службата по
вписваниятя гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15204 от 06.04.2015 год.
на кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-204/201504-22

Договор за покупкопродажба вп. №1, том
3, вх. №593, дв. вх.
№579 на 06.04.2015
год. в Службата по
вписваниятя гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15204 от 06.04.2015 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вп. №1, том
3, вх. №593, дв. вх.
№579 на 06.04.2015
год. в Службата по
вписваниятя гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15204 от 06.04.2015 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под

Заповед за
отписване:
РД-15-204/201504-22

Заповед за
отписване:
РД-15-204/201504-22

Заповед за
отписване:

землището на село Добри
дол с ЕКАТТЕ 21440,
местност "26 Чомлек дере”
имот с №045016 по картата
на възстановената
собственост за землището
нас. Добри дол.

915

916

917

918

и осем квадратни метра) с начин четиридесет и
на община Първомай
на трайно ползване: НИВА.
четири лева и 10 ст.) с ЕИК 000471536 на
Категория на земята при
основание чл.12, ал.5
неполивни условия: Четвърта
от Закона за
съставляващ имот с номер 045016
общинската
(нула, четири, пет, нула, едно,
собственост
шест) в местността "26 ЧОМЛЕК
ДЕРЕ” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Добри дол.

1175/24-041175
2014

Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на село Добри
дол с ЕКАТТЕ 21440,
местност "28 Хармански
ниви” имот с №048007 по
картата на възстановената
собственост за землището
нас. Добри дол.

Поземлен имот с площ от 2,000
дка. (два декара) с начин на трайно
ползване: НИВА. Категория на
земята при неполивни условия:
Пета (1,030) и Четвърта (0,970)
214,80 лв. (двеста и
съставляващ имот с номер 048007 четиринадесет лева
(нула, четири, осем, нула, нула,
и 80 ст.)
седем) в местността "28
ХАРМАНСКИ НИВИ” по картата
на възстановената собственост за
землището на с. Добри дол.

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост

1176/24-041176
2014

Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на село Добри
дол с ЕКАТТЕ 21440,
местност "01 Адълъка”
имот с №056048 по картата
на възстановената
собственост за землището
нас. Добри дол.

Поземлен имот с площ от 0,631
дка. (нула декара, шестстотин
тридесет и един квадратни метра)
с начин на трайно ползване:
НИВА. Категория на земята при
77,50 лв.
неполивни условия: Четвърта
(седемдесет и седем
съставляващ имот с номер 056048
лева и 50 ст.)
(нула, пет, шест, нула, четири,
осем) в местността "01
АДЪЛЪКА” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Добри дол.

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост

1177/24-041177
2014

Поземлен имот с площ от 3,100
Област Пловдивска,
дка. (три декара и сто квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на село Добри НИВА. Категория на земята при
дол с ЕКАТТЕ 21440,
неполивни условия: Четвърта
349,40 лв. (триста
местност "25 скелята” имот съставляващ имот с номер 058006 четиридесет и девет
с №058006 по картата на (нула, пет, осем, нула, нула, шест) лева и 40 ст.)
възстановената собственост в местността "25 СКЕЛЯТА” по
за землището нас. Добри картата на възстановената
дол.
собственост за землището на с.
Добри дол.

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова
собственост.

1178/24-041178
2014

Поземлен имот с площ от 3,100
Област Пловдивска,
дка. (три декара и сто квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на село Добри НИВА. Категория на земята при
дол с ЕКАТТЕ 21440,
неполивни условия: Пета,
349,50 лв. (триста
местност "25 скелята” имот съставляващ имот с номер 058021 четиридесет и девет
с №058021 по картата на (нула, пет, осем, нула, две, едно) в лева и 50 ст.)
възстановената собственост местността "25 СКЕЛЯТА” по
за землището нас. Добри картата на възстановената
дол.
собственост за землището на с.
Добри дол.

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова
собственост.

№49, том 9, вх. №2522, РД-15-25/2015дв.вх. №2489 на
01-16
21.10.2014 год. в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-1525/16.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-25/2015Първомай и отписан 01-16
със Заповед №РД-1525/16.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай. .
Договор за покупкопродажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-25/2015Първомай и отписан 01-16
със Заповед №РД-1525/16.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-25/2015Първомай и отписан 01-16
със Заповед №РД-1525/16.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай. .
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-25/2015Първомай и отписан 01-16
със Заповед №РД-1525/16.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай. .

919

1179/25-041179
2014

920

1180/25-041180
2014

921

1181/25-041181
2014

922

923

1182/25-041182
2014

1183/28-041183
2014

Поземлен имот с площ от 3,576
дка. (три декара, петстотин
Област Пловдивска,
седемдесет и шест квадратни
Имотът се
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
землището на село Добри НИВА. Категория на земята при
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
дол с ЕКАТТЕ 21440,
неполивни условия: Шеста (1,129) 366,40 лв. (триста
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
местност "24 Долен герен” и Четвърта (2,447) съставляващ
шестдесет и шест и
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК201304848,
имот с №061007 по картата имот с номер 061007 (нула, шест, 40 ст.)
от Закона за
представлявано от управителя
на възстановената
едно, нула, нула, седем) в
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова
собственост за землището местността "24 ДОЛЕН ГЕРЕН” по
собственост.
нас. Добри дол.
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Добри дол.
Поземлен имот с площ от 3,267
дка. (три декара, двеста шестдесет
Област Пловдивска,
и седем квадратни метра) с начин
Имотът се
община Първомай,
на трайно ползване: НИВА.
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
землището на село Добри
Категория на земята при
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
дол с ЕКАТТЕ 21440,
336,40 лв. (триста
неполивни условия: Пета,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
местност "01 Адълъка”
тридесет и шест
съставляващ имот с номер 063005
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК201304848,
имот с №063005 по картата
лева и 40 ст.)
(нула, шест, три, нула, нула, пет) в
от Закона за
представлявано от управителя
на възстановената
местността "01 АДЪЛЪКА” по
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост за землището
картата на възстановената
собственост.
нас. Добри дол.
собственост за землището на с.
Добри дол, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 2,123
дка. (два декара, сто двадесет и три
Област Пловдив, община
квадратни метра) с начин на
Първомай, землището на
Имотът се
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
град Първомай с ЕКАТТЕ
управлява от Кмета
НИВА, категория на земята при
59080, местност
на община Първомай
неполивни условия: Пета,
249,30 лв. (двеста
"Дълбокото дере дюлюр",
с ЕИК 000471536 на Продаден на "БАКЕ" ЕООД гр.
съставляваща имот с номер 044004 четиридесет и девет
имот с №044004 по картата
основание чл.12, ал. Първомай
(нула, четири, четири, нула, нула, лева и 30 ст.)
на възстановената
5 от Закона за
четири) в местността
собственост за землището
общинската
"ДЪЛБОКОТО ДЕРЕ ДЮЛЮР" по
на гр. Първомай, област
собственост.
картата на възстановената
Пловдив.
собственост за землището на град
Първомай, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 9,745
дка. (девет декара, седемстотин
Област Пловдив, община
четиридесет и пет квадратни
Първомай, землището на
Имотът се
метра) с начин на трайно ползване:
град Първомай с ЕКАТТЕ
управлява от Кмета
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
59080, местност
на община Първомай
на земята при неполивни условия: 1 257,20 лв. (хиляда
"Дълбокодере илдж. б",
с ЕИК 000471536 на Продаден на Илия Йорданов
Четвърта, съставляваща имот с
двеста петдесет и
имот с №833003 по картата
основание чл.12, ал. Ангелов от гр. Първомай
номер 833003 (осем, три, три, нула, седем лева и 20 ст.)
на възстановената
5 от Закона за
нула, три) в местността
собственост за землището
общинската
"ДЪЛБОКОДЕРЕ ИЛДЖ. Б" по
на гр. Първомай, област
собственост.
картата на възстановената
Пловдив.
собственост за землището на град
Първомай, област Пловдив.
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 1,819
Имотът се
Продаден на "ОМЕГА АГРО
Първомай, землището на с. кв.м. (един декар, осемстотин и
управлява от кмета
ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
Поройна с ЕКАТТЕ 57806, деветнадесет квадратни метра) с
187,70 лв. (сто
на община Първомай
вписано в Търговския регистър
местност „Капана” , имот с начин на трайно ползване: НИВА, осемдесет и седем с ЕИК 000471536 на
при АВ с ЕИК 201304848,
№001056 по картата на
категория на земята: Четвърта,
лева и 70 ст.)
основание чл.12, ал.5
представлявано от управителя
възстановената собственост съставляващ имот с номер 001056
от Закона за
Йорданка Кирилова Гълъбова.
за землището на с. Поройна (нула, нула, едно, нула, пет, шест)
общинската

Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-25/2015Първомай и отписан 01-16
със Заповед №РД-1525/16.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-25/2015Първомай и отписан 01-16
със Заповед №РД-1525/16.01.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко
продажба вписан в
Службата по
вписванията гр.
Първомай под №106
Заповед за
том 9, вх. №2595, дв.
отписване:
вх. №2562 на
РД-15-710/201429.10.2014 год. и
12-09
отписан със Заповед
№РД-15710/09.12.2014 год. на
кмета на община
Първомай
Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан под №73, том
8, дв.вх. №2215, вх.
№2246 на25.09.2014
год. при СВ гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15606/24.10.2014 год. на
Кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-606/201410-24

Договор за покупко продажба вписан под
Заповед за
№49, том 9, вх. №2522,
отписване:
дв.вх. №2489 на
РД-15-114/201521.10.2014 год. при
02-26
Службата по
вписванията гр.

в местността „КАПАНА” по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Поройна, област Пловдив

924

925

926

927

собственост

1184/28-041184
2014

Поземлен имот с площ от 2,042
кв.м. (два декара, четиридесет и
два квадратни метра) с начин на
Област Пловдив, община
трайно ползване: НИВА, категория
Първомай, землището на с.
на земята при неполивни условия:
Поройна с ЕКАТТЕ 57806,
Четвърта, съставляващ имот с
210,70 лв. (двеста и
местност „Капана” , имот с
номер 001066 (нула, нула, едно,
десет лева и 70 ст.)
№001066 по картата на
нула, шест, шест) в местността
възстановената собственост
„КАПАНА” по картата на
за землището на с. Поройна
възстановената собственост за
землището на с. Поройна, област
Пловдив.

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост

1185/28-041185
2014

Поземлен имот с площ от 2,382
кв.м. (два декара, триста осемдесет
Област Пловдив, община и два квадратни метра) с начин на
Първомай, землището на с. трайно ползване: НИВА, категория
Поройна с ЕКАТТЕ 57806, на земята при неполивни условия: 245,10 лв. (двеста
местност „Капана” , имот с Пета, съставляващ имот с номер четиридесет и пет
№002031 по картата на
002031 (нула, нула, две, нула, три, лева и 10 ст.)
възстановената собственост едно) в местността „КАПАНА” по
за землището на с. Поройна картата на възстановената
собственост за землището на с.
Поройна, област Пловдив.

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост

1186/28-041186
2014

1187/28-041187
2014

1188/29-04928
1188
2014

Поземлен имот с площ от 5,497
дка (пет декара, четиристотин
Област Пловдив, община деветдесет и седем квадратни
Първомай, землището на с. метра) с начин на трайно ползване:
Поройна с ЕКАТТЕ 57806, НИВА, категория на земята:
893,50 лв.
местност „Кюкюците” ,
Четвърта, съставляващ имот с
(осемстотин
имот с №012057 по картата номер 012057 (нула, едно, две,
деветдесет и три
на възстановената
нула, пет, седем) в местността
лева и 50 ст.)
собственост за землището „КЮКЮЦИТЕ” по картата на
на с. Поройна
възстановената собственост за
землището на с. Поройна, област
Пловдив
Поземлен имот с площ от 0,369
дка (нула декара, триста шестдесет
Област Пловдив, община и девет квадратни метра) с начин
Първомай, землището на с. на трайно ползване: НИВА,
Поройна с ЕКАТТЕ 57806, категория на земята при
местност „Високото” , имот неполивни условия: Пета,
38,00 лв. (тридесет
с №013033 по картата на съставляващ имот с номер 013033 и осем лева и 00 ст.)
възстановената собственост (нула, едно, три, нула, три, три) в
за землището на с.
местността „ВИСОКОТО” по
Поройна.
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Поройна, област Пловдив.
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 6,477
799,80 лв.
Първомай, землището на с. дка (шест декара, четиристотин
(седемстотин
Поройна с ЕКАТТЕ 57806, седемдесет и седем квадратни
деветдесет и девет
местност „Карадима” ,
метра) с начин на трайно ползване:
лева и 80 ст.)
имот с №015014 по картата НИВА, категория на земята при

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост

Имотът се
управлява от кмета Продаден на "ОМЕГА АГРО
на община Първомай ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
с ЕИК 000471536 на вписано в Търговския регистър
основание чл.12, ал.5 при АВ с ЕИК 201304848,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Йорданка Кирилова Гълъбова.
собственост

Имотът се
Продаден на "ОМЕГА АГРО
управлява от кмета ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив,
на община Първомай вписано в Търговския регистър
с ЕИК 000471536 на при АВ с ЕИК 201304848,
основание чл.12, ал.5 представлявано от управителя

Първомай и отписан
със Заповед №РД-15114/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-114/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15114/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-114/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15114/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-114/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15114/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№49, том 9, вх. №2522,
дв.вх. №2489 на
21.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-114/2015Първомай и отписан 02-26
със Заповед №РД-15114/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко Заповед за
продажба вписан под
отписване:
№49, том 9, вх. №2522,
РД-15-114/2015дв.вх. №2489 на
02-26
21.10.2014 год. при

929

930

1189/29-041189
2014

1190/29-041190
2014

1191/29-04931
1191
2014

932

1192/29-041192
2014

933

1193/29-041193
2014

на възстановената
неполивни условия: Пета,
собственост за землището съставляващ имот с номер 015014
на с. Поройна.
(нула, едно, пет, нула, едно,
четири) в местността
„КАРАДИМА” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Поройна, област
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,371
дка. (един декар, триста
Област Пловдивска,
седемдесет и един квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на село Искра с
НИВА, категория на земята при
ЕКАТТЕ 32826, местност
154,60 лв. (сто
неполивни условия: Пета,
„Харманлан”, имот с
петдесет и четири
съставляващ имот с номер 010025
№010025 по картата на
лева и 60 ст.)
(нула, едно, нула, нула, две, пет) в
възстановената собственост
местността „ХАРМАНЛАН” по
за землището на село
картата на възстановената
Искра.
собственост за землището на село
Искра.
Поземлен имот с площ от 2,839
дка. (два декара, осемстотин
Област Пловдивска,
тридесет и девет квадратни метра)
община Първомай,
с начин на трайно ползване:
землището на село Искра с
НИВА, категория на земята при
ЕКАТТЕ 32826, местност
319,80 лв. (триста и
неполивни условия: Пета,
„Харманлан”, имот с
деветнадесет лева и
съставляващ имот с номер 010027
№010027 по картата на
80 ст.)
(нула, едно, нула, нула, две, седем)
възстановената собственост
в местността „ХАРМАНЛАН” по
за землището на село
картата на възстановената
Искра.
собственост за землището на село
Искра.
Поземлен имот с площ от 1,466
дка. (един декар, четиристотин
Област Пловдивска,
шестдесет и шест квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на село Искра с
НИВА, категория на земята при
ЕКАТТЕ 32826, местност
75,10 лв.
неполивни условия: Девета (0,849)
„Мечка река”, имот с
(седемдесет и пет
и Шеста (0,617), съставляващ имот
№034011 по картата на
лева и 10 ст.)
с номер 034011 (нула, три, четири,
възстановената собственост
нула, едно, едно) в местността
за землището на село
„МЕЧКА РЕКА” по картата на
Искра.
възстановената собственост за
землището на село Искра.
Поземлен имот с площ от 2,715
дка. (два декара, седемстотин и
Област Пловдивска,
петнадесет квадратни метра) с
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА,
землището на село Искра с
категория на земята при
ЕКАТТЕ 32826, местност
219,90 лв. (двеста и
неполивни условия: Шеста,
„Хасара”, имот с №040020
деветнадесет лева и
съставляващ имот с номер 040020
по картата на
90 ст.)
(нула, четири, нула, нула, две,
възстановената собственост
нула) в местността „ХАСАРА” по
за землището на село
картата на възстановената
Искра.
собственост за землището на село
Искра.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 2,180
203,10 лв. (двеста и
община Първомай,
дка. (два декара, сто и осемдесет три лева и 10 ст.)

от Закона за
общинската
собственост

Йорданка Кирилова Гълъбова.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
ЕИК 000471536 на
Продаден на "ОМЕГА АГРО
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" ЕООД - гр. Пловдив
от Закона за
общинската
собственост

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
ЕИК 000471536 на
Продаден на "ОМЕГА АГРО
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" ЕООД - гр. Пловдив
от Закона за
общинската
собственост

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
ЕИК 000471536 на
Продаден на "ОМЕГА АГРО
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" ЕООД - гр. Пловдив
от Закона за
общинската
собственост

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
ЕИК 000471536 на
Продаден на "ОМЕГА АГРО
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" ЕООД - гр. Пловдив
от Закона за
общинската
собственост

Имотът се
управлява от кмета

Продаден на "ОМЕГА АГРО
ИНВЕСТ" ЕООД - гр. Пловдив

Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15114/26.02.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№198, том 7, вх.
№2143, дв.вх. №2107
на 09.09.2014 год. в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15590 от 21.10.2014 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№198, том 7, вх.
№2143, дв.вх. №2107
на 09.09.2014 год. в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15590 от 21.10.2014 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№198, том 7, вх.
№2143, дв.вх. №2107
на 09.09.2014 год. в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15590 от 21.10.2014 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№198, том 7, вх.
№2143, дв.вх. №2107
на 09.09.2014 год. в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15590 от 21.10.2014 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под

Заповед за
отписване:
РД-15-590/201410-21

Заповед за
отписване:
РД-15-590/201410-21

Заповед за
отписване:
РД-15-590/201410-21

Заповед за
отписване:
РД-15-590/201410-21

Заповед за
отписване:

землището на село Искра с квадратни метра) с начин на
ЕКАТТЕ 32826, местност трайно ползване: НИВА, категория
„Гяурегрек”, имот с
на земята при неполивни условия:
№092049 по картата на
Шеста, съставляващ имот с номер
възстановената собственост 092049 (нула, девет, две, нула,
за землището на село
четири, девет) в местността
Искра.
„ГЯУРЕГРЕК” по картата на
възстановената собственост за
землището на село Искра.

934

1194/29-041194
2014

1195/30-04935
1195
2014

936

937

1196/30-041196
2014

1197/30-041197
2014

Поземлен имот с площ от 2,700
дка. (два декара и семстотин
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
землището на село Искра с
НИВА, категория на земята при
ЕКАТТЕ 32826, местност
195,40 лв.(сто
неполивни условия: Десета (0,324)
„Делемит сърт”, имот с
деветдесет и пет
и Шеста (2,376), съставляващ имот
№103003 по картата на
лева и 40 ст.)
с номер 103003 (едно, нула, три,
възстановената собственост
нула, нула, три) в местността
за землището на село
„ДЕЛЕМИТ СЪРТ” по картата на
Искра.
възстановената собственост за
землището на село Искра.
Поземлен имот с площ от 2,353
дка. (два декара, триста петдесет и
Област Пловдивска,
три квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
землището на село Искра с
НИВА, категория на земята при
ЕКАТТЕ 32826, местност
345,70 лв. (триста
неполивни условия: Трета,
„Корията”, имот с №108053
четиридесет и пет
съставляващ имот с номер 108053
по картата на
лева и 70 ст.)
(едно, нула, осем, нула, пет, три) в
възстановената собственост
местността „КОРИЯТА” по
за землището на село
картата на възстановената
Искра.
собственост за землището на село
Искра.
Поземлен имот с площ от 3,377
дка. (три декара, триста седемдесет
Област Пловдивска,
и седем квадратни метра) с начин
община Първомай,
на трайно ползване:
землището на село Искра с
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
ЕКАТТЕ 32826, местност
330,90 лв. (триста и
на земята при неполивни условия:
„Корията”, имот с №108057
тридесет лева и 90
Пета, съставляващ имот с номер
по картата на
ст.)
108057 (едно, нула, осем, нула,
възстановената собственост
пет, седем) в местността
за землището на село
„КОРИЯТА” по картата на
Искра.
възстановената собственост за
землището на село Искра.
Поземлен имот с площ от 1,332
дка. (един декар, триста тридесет и
Област Пловдивска,
два квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
землището на село Искра с
НИВА, категория на земята при
ЕКАТТЕ 32826, местност
124,10 лв. (сто
неполивни условия: Шеста,
„Хасара”, имот с №111048
двадесет и четири
съставляващ имот с номер 111048
по картата на
лева и 10 ст.)
(едно, едно, едно, нула, четири,
възстановената собственост
осем) в местността „ХАСАРА” по
за землището на село
картата на възстановената
Искра.
собственост за землището на село
Искра.

на община Първомай
ЕИК 000471536 на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
ЕИК 000471536 на
Продаден на "ОМЕГА АГРО
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" ЕООД - гр. Пловдив
от Закона за
общинската
собственост

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
ЕИК 000471536 на
Продаден на "ОМЕГА АГРО
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" ЕООД - гр. Пловдив
от Закона за
общинската
собственост

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
ЕИК 000471536 на
Продаден на "ОМЕГА АГРО
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" гр. Пловдив
от Закона за
общинската
собственост

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
ЕИК 000471536 на
Продаден на "ОМЕГА АГРО
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" ЕООД - гр. Пловдив
от Закона за
общинската
собственост

№198, том 7, вх.
№2143, дв.вх. №2107
на 09.09.2014 год. при
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15590 от 21.10.2014 г. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№198, том 7, вх.
№2143, дв.вх. №2107
на 09.09.2014 год. в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15590 от 21.10.2014 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№198, том 7, вх.
№2143, дв.вх. №2107
на 09.09.2014 год. в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15590 от 21.10.2014 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан под №198, том
7, вх.№2143 дв.вх.
№2107 на 09.09.2014
год. при СВ гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15590/21.10.2014 год. на
Кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№198, том 7, вх.
№2143, дв.вх. №2107
на 09.09.2014 год. в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15590 от 21.10.2014 год.
на кмета на община
Първомай.

РД-15-590/201410-21

Заповед за
отписване:
РД-15-590/201410-21

Заповед за
отписване:
РД-15-590/201410-21

Заповед за
отписване:
РД-15-590/201410-21

1198/07-051198
2014

Поземлен имот с площ от 1,739
дка. (един декар, седемстотин
Област Пловдивска,
тридесет и девет квадратни метра)
община Първомай,
с начин на трайно ползване:
землището на село Искра с
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
ЕКАТТЕ 32826, местност
162,00 лв. (сто
на земята при неполивни условия:
„Хасара”, имот с №111049
шестдесет и два
Шеста, съставляващ имот с номер
по картата на
лева и 00 ст.)
111049 (едно, едно, едно, нула,
възстановената собственост
четири, девет) в местността
за землището на село
„ХАСАРА” по картата на
Искра.
възстановената собственост за
землището на село Искра.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
ЕИК 000471536 на
Продаден на "ОМЕГА АГРО
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив
от Закона за
общинската
собственост

1199/07-05939
1199
2014

Поземлен имот с площ от 2,000
Област Пловдивска,
дка. (два декара) с начин на трайно
община Първомай,
ползване: ИЗОСТАВЕНА НИВА,
землището на село Искра с категория на земята при
ЕКАТТЕ 32826, местност неполивни условия: Пета,
156,80 лв. (сто
„Кокарджа”, имот с
съставляващ имот с номер 113008 петдесет и шест
№113008 по картата на
(едно, едно, три, нула, нула, осем) лева и 80 ст.)
възстановената собственост в местността „КОКАРДЖА” по
за землището на село
картата на възстановената
Искра.
собственост за землището на село
Искра.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
Възстановен по реда на
ЕИК 000471536 на
ППЗСПЗЗ на Кольо Ангелов
основание чл.12, ал.5
Терзиев от с. Искра
от Закона за
общинската
собственост

Поземлен имот с площ от 2,800
дка. (два декара и осемстотин
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
землището на село Искра с
НИВА, категория на земята при
ЕКАТТЕ 32826, местност
219,50 лв. (двеста и
неполивни условия: Пета,
„Кокарджа”, имот с
деветнадесет лева и
съставляващ имот с номер 113030
№113030 по картата на
50 ст.)
(едно, едно, три, нула, три, нула) в
възстановената собственост
местността „КОКАРДЖА” по
за землището на село
картата на възстановената
Искра.
собственост за землището на село
Искра.

Имотът се
управлява от кмета
2,400 дка от имот №113030, за
на община Първомай
които е образуван нов имот с
ЕИК 000471536 на
№113069 са възстановени по реда
основание чл.12, ал.5
на ППЗСПЗЗ на Кольо Ангелов
от Закона за
Терзиев от с. Искра
общинската
собственост

938

940

1200/07-051200
2014

1201/07-05941
1201
2014

1202/07-05942
1202
2014

Поземлен имот с площ от 1,300
дка. (един декар и триста
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
землището на село Искра с
НИВА, категория на земята при
ЕКАТТЕ 32826, местност
114,70 лв. (сто и
неполивни условия: Пета,
„Кокарджа”, имот с
четиринадесет лева
съставляващ имот с номер 113044
№113044 по картата на
и 70 ст.)
(едно, едно, три, нула, четири,
възстановената собственост
четири) в местността
за землището на село
„КОКАРДЖА” по картата на
Искра.
възстановената собственост за
землището на село Искра.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 2,001
община Първомай,
дка. (два декара и един квадратен
землището на село Искра с метър) с начин на трайно ползване:
156,90 лв. (сто
ЕКАТТЕ 32826, местност ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
петдесет и шест
„Кокарджа”, имот с
на земята при неполивни условия:
лева и 90 ст.)
№113045 по картата на
Пета, съставляващ имот с номер
възстановената собственост 113045 (едно, едно, три, нула,
за землището на село
четири, пет) в местността

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
ЕИК 000471536 на
Продаден на "ОМЕГА АГРО
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" гр. Пловдив
от Закона за
общинската
собственост

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
ЕИК 000471536 на
Продаден на "ОМЕГА АГРО
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" гр. Пловдив
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№198, том 7, вх.
№2143, дв.вх. №2107
на 09.09.2014 год. в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15590 от 21.10.2014 год.
на кмета на община
Първомай.
РЕШЕНИЕ
№393/28.03.2014 год.
на Общински съвет гр.
Първомай и
РЕШЕНИЕ
№871/07.05.2014 год.
на Общинска служба
земеделие гр.
Първомай отписан със
Заповед №РД-15466/15.08.2014 год. на
кмета на община
Първомай.
РЕШЕНИЕ
№393/28.03.2014 год.
на Общински съвет гр.
Първомай и
РЕШЕНИЕ
№871/07.05.2014 год.
на Общинска служба
земеделие гр.
Първомай отписан със
Заповед №РД-15466/15.08.2014 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан под №198, том
7, вх.№2143 дв.вх.
№2107 на 09.09.2014
год. при СВ гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15590/21.10.2014 год. на
Кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан под №198, том
7, вх.№2143 дв.вх.
№2107 на 09.09.2014
год. при СВ гр.
Първомай и отписан

Заповед за
отписване:
РД-15-590/201410-21

Заповед за
отписване:
РД-15-466/201408-15

Заповед за
отписване:
РД-15-466/201408-15

Заповед за
отписване:
РД-15-590/201410-21

Заповед за
отписване:
РД-15-590/201410-21

Искра.

„КОКАРДЖА” по картата на
възстановената собственост за
землището на село Искра.

1203/07-051203
2014

Поземлен имот с площ от 1,000
Област Пловдивска,
дка. (един декар) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
землището на село Искра с НИВА, категория на земята при
ЕКАТТЕ 32826, местност неполивни условия: Пета,
78,40 лв.
„Кокарджа”, имот с
съставляващ имот с номер 113058 (седемдесет и осем
№113058 по картата на
(едно, едно, три, нула, пет, осем) в лева и 40 ст.)
възстановената собственост местността „КОКАРДЖА” по
за землището на село
картата на възстановената
Искра.
собственост за землището на село
Искра.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
ЕИК 000471536 на
Продаден на "ОМЕГА АГРО
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" гр. Пловдив
от Закона за
общинската
собственост

1204/07-05944
1204
2014

Поземлен имот с площ от 1,700
Област Пловдивска,
дка. (един декар и седемстотин
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на село Искра с трайно ползване: НИВА, категория
ЕКАТТЕ 32826, местност на земята при неполивни условия:
35,20 лв. (тридесет
„Сусам тарла”, имот с
Девета, съставляващ имот с номер
и пет лева и 20 ст.)
№141004 по картата на
141004 (едно, четири, едно, нула,
възстановената собственост нула, четири) в местността
за землището на село
„СУСАМ ТАРЛА” по картата на
Искра.
възстановената собственост за
землището на село Искра.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
ЕИК 000471536 на
Продаден на "ОМЕГА АГРО
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" гр. Пловдив
от Закона за
общинската
собственост.

Поземлен имот с площ от 1,112
Област Пловдивска,
дка. (един декар, сто и дванадесет
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на село Искра с трайно ползване: НИВА, категория
ЕКАТТЕ 32826, местност на земята при неполивни условия:
23, 00 лева (
„Сусам тарла”, имот с
Девета, съставляващ имот с номер
двадесет и три лева)
№143041 по картата на
143041 (едно, четири, три, нула,
възстановената собственост четири, едно) в местността
за землището на село
„СУСАМ ТАРЛА” по картата на
Искра.
възстановената собственост за
землището на село Искра.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
ЕИК 000471536 на
Продаден на "ОМЕГА АГРО
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" гр. Пловдив
от Закона за
общинската
собственост.

943

945

946

947

1205/07-051205
2014

1206/08-051206
2014

1207/08-051207
2014

Поземлен имот с площ от 1,500
дка. (един декар и петстотин
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
землището на село Искра с
НИВА, категория на земята при
ЕКАТТЕ 32826, местност
неполивни условия: Десета (1,072) 51,00 лв. (петдесет
„Татлара”, имот с №160120
и Шеста (0,428), съставляващ имот и един лева и 00 ст.)
по картата на
с номер 160120 (едно, шест, нула,
възстановената собственост
едно, две, нула) в местността
за землището на село
„ТАТЛАРА” по картата на
Искра.
възстановената собственост за
землището на село Искра.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 0, 328
община Първомай,
дка. (нула декара, триста двадесет
землището на село Искра с и осем квадратни метра) с начин
28,90 лв. (двадесет
ЕКАТТЕ 32826, местност на трайно ползване: НИВА,
и осем лева и 90 ст.)
„Кокарджа”, имот с
категория на земята при
№164066 по картата на
неполивни условия: Пета,

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
ЕИК 000471536 на
Продаден на "ОМЕГА АГРО
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" гр. Пловдив
от Закона за
общинската
собственост.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай Продаден на "ОМЕГА АГРО
ЕИК 000471536 на ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив
основание чл.12, ал.5
от Закона за

със Заповед №РД-15590/21.10.2014 год. на
Кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан под №198, том
7, вх.№2143 дв.вх.
№2107 на 09.09.2014
год. при СВ гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15590/21.10.2014 год. на
Кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан под №198, том
7, вх.№2143 дв.вх.
№2107 на 09.09.2014
год. при СВ гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15590/21.10.2014 год. на
Кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан под №198, том
7, вх.№2143 дв.вх.
№2107 на 09.09.2014
год. при СВ гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15590/21.10.2014 год. на
Кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан под №198, том
7, вх.№2143 дв.вх.
№2107 на 09.09.2014
год. при СВ гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15590/21.10.2014 год. на
Кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан под №198, том
7, вх.№2143 дв.вх.
№2107 на 09.09.2014

Заповед за
отписване:
РД-15-590/201410-21

Заповед за
отписване:
РД-15-590/201410-21

Заповед за
отписване:
РД-15-590/201410-21

Заповед за
отписване:
РД-15-590/201410-21

Заповед за
отписване:
РД-15-590/201410-21

възстановената собственост съставляващ имот с номер 164066
за землището на село
(едно, шест, четири, нула, шест,
Искра.
шест) в местността „КОКАРДЖА”
по картата на възстановената
собственост за землището на село
Искра.

1208/08-05948
1208
2014

949

1209/08-051209
2014

1210/08-05950
1210
2014

951

1211/08-051211
2014

952

1212/08-051212
2014

Поземлен имот с площ от 1,200
Област Пловдивска,
дка. (един декар и двеста
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на село Искра с трайно ползване: НИВА, категория
ЕКАТТЕ 32826, местност на земята при неполивни условия: 37,80 лв. (тридесет
„Битева кория”, имот с
Осма, съставляващ имот с номер и седем лева и 80
№176024 по картата на
176024 (едно, седем, шест, нула, ст.)
възстановената собственост две, четири) в местността
за землището на село
„БИТЕВА КОРИЯ” по картата на
Искра.
възстановената собственост за
землището на село Искра.
Поземлен имот с площ от 3,519
дка. (три декара, петстотин и
Област Пловдивска,
деветнадесет квадратни метра) с
община Първомай,
начин на трайно ползване:
землището на село Искра с ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
ЕКАТТЕ 32826, местност на земята при неполивни условия:
„Кокарджа”, имот с
Десета (0,567) и Пета (2,952),
235,50 лв.
№113067 по картата на
съставляващ имот с номер 113067
възстановената собственост (едно, едно, три, нула, шест,
за землището на село
седем) в местността
Искра.
„КОКАРДЖА” по картата на
възстановената собственост за
землището на село Искра.
Поземлен имот с площ от 8,500
Област Пловдивска,
дка. (осем декара и петстотин
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на село Искра с трайно ползване: НИВА, категория
619,70 лв.
ЕКАТТЕ 32826, местност на земята при неполивни условия:
(шестстотин и
„Вакъва”, имот с №029035 Шеста, съставляващ имот с номер
деветнадесет лева и
по картата на
029035 (нула, две, девет, нула, три,
70 ст.)
възстановената собственост пет) в местността „ВАКЪВА” по
за землището на село
картата на възстановената
Искра.
собственост за землището на село
Искра.
Поземлен имот с площ от 11,451
дка. (единадесет декара,
Област Пловдивска,
четиристотин петдесет и един
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на село Искра с
трайно ползване: НИВА, категория
ЕКАТТЕ 32826, местност
400,80 лв.
на земята при неполивни условия:
„Битева кория”, имот с
(четиристотин лева
Осма, съставляващ имот с номер
№176029 по картата на
и 80 ст.)
176029 (едно, седем, шест, нула,
възстановената собственост
две, девет) в местността „БИТЕВА
за землището на село
КОРИЯ” по картата на
Искра.
възстановената собственост за
землището на село Искра.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 3,100
271,20 лв. (двеста
община Първомай,
дка. (три декара и сто квадратни седемдесет и един и
землището на село Искра с метра) с начин на трайно ползване: 20 ст.)

общинската
собственост.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
ЕИК 000471536 на
Продаден на "ОМЕГА АГРО
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" ЕООД гр. Пловдив
от Закона за
общинската
собственост.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
ЕИК 000471536 на
Продаден на "ОМЕГА АГРО
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" гр. Пловдив
от Закона за
общинската
собственост.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ОМЕГА АГРО
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" гр. Пловдив
от Закона за
общинската
собственост.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ОМЕГА АГРО
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" гр. Пловдив
от Закона за
общинската
собственост.

Имотът се
Продаден на "ОМЕГА АГРО
управлява от кмета
ИНВЕСТ" гр. Пловдив
на община Първомай

год. при СВ гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15590/21.10.2014 год. на
Кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан под №198, том
7, вх.№2143 дв.вх.
№2107 на 09.09.2014
год. при СВ гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15590/21.10.2014 год. на
Кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан под №198, том
7, вх.№2143 дв.вх.
№2107 на 09.09.2014
год. при СВ гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15590/21.10.2014 год. на
Кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан под №198, том
7, вх.№2143 дв.вх.
№2107 на 09.09.2014
год. при СВ гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15590/21.10.2014 год. на
Кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан под №198, том
7, вх.№2143 дв.вх.
№2107 на 09.09.2014
год. при СВ гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15590/21.10.2014 год. на
Кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти

Заповед за
отписване:
РД-15-590/201410-21

Заповед за
отписване:
РД-15-590/201410-21

Заповед за
отписване:
РД-15-590/201410-21

Заповед за
отписване:
РД-15-590/201410-21

Заповед за
отписване:
РД-15-590/2014-

ЕКАТТЕ 32826, местност НИВА, категория на земята при
„Дойкима”, имот с
неполивни условия: Шеста,
№036038 по картата на
съставляващ имот с номер 036038
възстановената собственост (нула, три, шест, нула, три, осем) в
за землището на село
местността „ДОЙКИМА” по
Искра.
картата на възстановената
собственост за землището на село
Искра.

953
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1214/09-051214
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1215/09-051215
2014
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1216/09-051216
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957 1217/09-05- 1217

Поземлен имот с площ от 3,400
Област Пловдивска,
дка. (три декара и четиристотин
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на село Искра с трайно ползване: НИВА, категория
ЕКАТТЕ 32826, местност на земята при неполивни условия: 275,40 лв. (двеста
„Дойкима”, имот с
Шеста, съставляващ имот с номер седемдесет и пет
№041010 по картата на
041010 (нула, четири, едно, нула, лева и 40 ст.)
възстановената собственост едно, нула) в местността
за землището на село
„ДОЙКИМА” по картата на
Искра.
възстановената собственост за
землището на село Искра.

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

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ОМЕГА АГРО
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" гр. Пловдив
от Закона за
общинската
собственост.

Поземлен имот с площ от 2,037
дка. (два декара, тридесет и седем
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
Имотът се
община Първомай,
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
управлява от кмета
землището на село Искра с
НИВА, категория на земята при
на община Първомай
ЕКАТТЕ 32826, местност
165,00 лв. (сто
неполивни условия: Шеста,
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ОМЕГА АГРО
„Делемит сърт”, имот с
шестдесет и пет
съставляващ имот с номер 103001
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" гр. Пловдив
№103001 по картата на
лева и 00 ст.)
(едно, нула, три, нула, нула, едно)
от Закона за
възстановената собственост
в местността „ДЕЛЕМИТ СЪРТ”
общинската
за землището на село
по картата на възстановената
собственост.
Искра.
собственост за землището на село
Искра.
Поземлен имот с площ от 2,513
дка. (два декара, петстотин и
Област Пловдивска,
тринадесет квадратни метра) с
Имотът се
община Първомай,
начин на трайно ползване:
управлява от кмета
землището на село Искра с
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
на община Първомай
ЕКАТТЕ 32826, местност
на земята при неполивни условия: 203,50 лв. (двеста и с ЕИК 000471536 на Продаден на "ОМЕГА АГРО
„Делемит сърт”, имот с
Шеста, съставляващ имот с номер три лева и 50 ст.)
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" гр. Пловдив
№103002 по картата на
103002 (едно, нула, три, нула,
от Закона за
възстановената собственост
нула, две) в местността
общинската
за землището на село
„ДЕЛЕМИТ СЪРТ” по картата на
собственост.
Искра.
възстановената собственост за
землището на село Искра.
Поземлен имот с площ от 2,988
дка. (два декара, деветстотин
Област Пловдивска,
осемдесет и осем квадратни метра)
Имотът се
община Първомай,
с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
землището на село Искра с
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
на община Първомай
ЕКАТТЕ 32826, местност
234,30 лв. (двеста
на земята при неполивни условия:
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ОМЕГА АГРО
„Кокарджа”, имот с
тридесет и четири
Пета, съставляващ имот с номер
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" гр. Пловдив
№113046 по картата на
лева и 30 ст.)
113046 (едно, едно, три, нула,
от Закона за
възстановената собственост
четири, шест) в местността
общинската
за землището на село
„КОКАРДЖА” по картата на
собственост.
Искра.
възстановената собственост за
землището на село Искра.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 1,000
60,50 лв. (шестдесет Имотът се
Продаден на "ОМЕГА АГРО

вписан под №198, том
7, вх.№2143 дв.вх.
№2107 на 09.09.2014
год. при СВ гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15590/21.10.2014 год. на
Кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан под №198, том
7, вх.№2143 дв.вх.
№2107 на 09.09.2014
год. при СВ гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15590/21.10.2014 год. на
Кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан под №198, том
7, вх.№2143 дв.вх.
№2107 на 09.09.2014
год. при СВ гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15590/21.10.2014 год. на
Кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан под №198, том
7, вх.№2143 дв.вх.
№2107 на 09.09.2014
год. при СВ гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15590/21.10.2014 год. на
Кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан под №198, том
7, вх.№2143 дв.вх.
№2107 на 09.09.2014
год. при СВ гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15590/21.10.2014 год. на
Кмета на община
Първомай.
Договор за покупко-

12-21

Заповед за
отписване:
РД-15-590/201410-21

Заповед за
отписване:
РД-15-590/201410-21

Заповед за
отписване:
РД-15-590/201410-21

Заповед за
отписване:
РД-15-590/201410-21

Заповед за

2014
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2014
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община Първомай,
дка. (един декар) с начин на
лева и 50 ст.)
землището на село Искра с трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
ЕКАТТЕ 32826, местност НИВА, категория на земята при
„Кокарджа”, имот с
неполивни условия: Десета (0,251)
№113047 по картата на
и Пета (0,749), съставляващ имот с
възстановената собственост номер 113047 (едно, едно, три,
за землището на село
нула, четири, седем) в местността
Искра.
„КОКАРДЖА” по картата на
възстановената собственост за
землището на село Искра.
Поземлен имот с площ от 0,326
Област Пловдивска,
дка. (нула декара, триста двадесет
община Първомай,
и шест квадратни метра) с начин
землището на село Искра с на трайно ползване: НИВА,
ЕКАТТЕ 32826, местност категория на земята при
13,10 лв.
„Юрена”, имот с №133003 неполивни условия: Осма,
(тринадесет лева и
по картата на
съставляващ имот с номер 133003 10 ст.)
възстановената собственост (едно, три, три, нула, нула, три) в
за землището на село
местността „ЮРЕНА” по картата
Искра.
на възстановената собственост за
землището на село Искра.

управлява от кмета ИНВЕСТ" гр. Пловдив
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ОМЕГА АГРО
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" гр. Пловдив
от Закона за
общинската
собственост.

Поземлен имот с площ от 1,034
дка. (един декар, тридесет и
Област Пловдивска,
четири квадратни метра) с начин
Имотът се
община Първомай,
на трайно ползване: НИВА,
управлява от кмета
землището на село Искра с
категория на земята при
на община Първомай
ЕКАТТЕ 32826, местност
67,00 лв. (шестдесет
неполивни условия: Шеста,
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ОМЕГА АГРО
„Попово”, имот с №167011
и седем лева и 00
съставляващ имот с номер 167011
основание чл.12, ал.5 ИНВЕСТ" гр. Пловдив
по картата на
ст.)
(едно, шест, седем, нула, едно,
от Закона за
възстановената собственост
едно) в местността „ПОПОВО” по
общинската
за землището на село
картата на възстановената
собственост.
Искра.
собственост за землището на село
Искра.
Област Пловдивска,
община Първомай, гр.
Застроен урегулиран поземлен
Имотът се
Първомай, кв. 47, ПИ пл. имот с площ 628 кв.м. (шестстотин
управлява от кмета
№2714, УПИ ХХІVдвадесет и осем квадратни метра), 5 400, 80 лв. (пет
на община Първомай
Съставен нов АОС №1347 от
търговия по плана на гр.
предназначен за търговия,
хиляди и
с ЕИК 000471536 на
09.01.2015 год за 530 кв.м. и
Първомай, одобрен със
съставляващ УПИ ХХІV (двадесет четиристотин лева и основание чл.12, ал.5
продаден на Веселин Аргиров
заповеди №РД-15-666/1994 и четири римско) – търговия в кв. 80 ст.)
от Закона за
год. и №РД-15- 174/2014
47 (четиридесет и седем) по плана
общинската
год., административен
на гр. Първомай.
собственост.
адрес: ул. "Спартак" №11в

Област Пловдивска,
община Първомай, село
Православен, квартал 45,
УПИ І – общински по
регулационния план на с.
Православен, одобрен със
заповед №171/1986 година

Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 1 125 кв.м. (хиляда
сто двадесет и пет квадратни
метра), предназначен за жилищно 2 133,00 лв. (две
строителство, съставляващ УПИ І хиляди сто тридесет
(едно римско) – общински в кв. 45 и три лева и 00 ст.)
(четиридесет и пет) по
регулационния план на с.
Православен, област Пловдив.

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

Област Пловдивска,

Незастроен урегулиран поземлен

Имотът се

417,60 лв.

Продаден на Шенгюл Халил

продажба на
недвижими имоти
вписан под №198, том
7, вх.№2143 дв.вх.
№2107 на 09.09.2014
год. при СВ гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15590/21.10.2014 год. на
Кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан под №198, том
7, вх.№2143 дв.вх.
№2107 на 09.09.2014
год. при СВ гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15590/21.10.2014 год. на
Кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан под №198, том
7, вх.№2143 дв.вх.
№2107 на 09.09.2014
год. при СВ гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15590/21.10.2014 год. на
Кмета на община
Първомай.

Договор за покупкопродажба вписан под
№165, том 6 вх.
№1662, дв.вх. №1632
на 16.07.2014 год. при
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15465 от 15.08.2014 год.
на Кмета на община
Първомай.
Договор за покупко-

отписване:
РД-15-590/201410-21

Заповед за
отписване:
РД-15-590/201410-21

Заповед за
отписване:
РД-15-590/201410-21

Заповед за
отписване:
РД-15-465/201408-15

Заповед за

2014

963

964

965

966

1223/21-051223
2014

1224/04-061224
2014

община Първомай, село
имот с площ от 200 кв.м. (двеста (четиристотин и
Воден, кв.7а, УПИ ХVІІІ - квадратни метра), предназначен за седемнадесет лева и
търговия и обслужващи
търговия и обслужващи дейности, 60 ст.)
дейности по регулационния съставляващ УПИ ХVІІІ
план на с. Воден одобрен (осемнадесет римско) - търговия и
със Заповед №730/1965 год. обслужващи дейности в квартал 7а
и Заповед №РД-15(седем буква "а") по
599/2013 год.
регулационния план на с. Воден.

Незастроен урегулиран поземлен
Област Пловдивска,
имот с площ от 210 кв.м. (двеста и
община Първомай, село
десет квадратни метра),
Воден, кв.7а, УПИ ХVІІ предназначен за търговия и
478,80 лв.
търговия и обслужващи
обслужващи дейности,
(четиристотин
дейности по регулационния
съставляващ УПИ ХVІІ
седемдесет и осем
план на с. Воден одобрен
(седемнадесет римско) - търговия лева и 80 ст.)
със Заповед №730/1965 год.
и обслужващи дейности в квартал
и Заповед №РД-157а (седем буква "а") по
599/2013 год.
регулационния план на с. Воден.
Поземлен имот с площ от 6,546
дка. (шест декара, петстотин
Област Пловдивска,
четиридесет и шест квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на село Добри
НИВА. Категория на земята при
737,80 лв.
дол с ЕКАТТЕ 21440,
неполивни условия: Пета,
(седемстотин
местност "До Марица"
съставляващ имот с номер 057006 тридесет и седем
имот с №057006 по картата
(нула, пет, седем, нула, нула, шест) лева и 80 ст.)
на възстановената
в местността "ДО МАРИЦА” по
собственост за землището
картата на възстановената
нас. Добри дол.
собственост за землището на с.
Добри дол, област Пловдив.

управлява от кмета Чакър от с. Воден, ул. "7-ма" №6
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

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

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
Продаден на Стойчо Маринов
с ЕИК 000471536 на
Колев от гр. Първомай, ул.
основание чл.12, ал.5
"Петко Войвода" №1
от Закона за
общинската
собственост.

1225/11-061225
2014

Област Пловдивска,
община Първомай, с. Бяла
река, кв. 18, УПИ ХІХ –
609, производствени и
складови дейности по
плана на с. Бяла река,
одобрен със Заповед
№336/1967 год. и изменен
със Заповед №РД - 15204/07.05.2014 год.

Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ 6 000 кв.м. (шест
Имотът се
хиляди квадратни метра),
управлява от кмета
съставляващ УПИ ХІХ – 609,
10 238,40 лв. (десет на община Първомай
Продаден на Добринка Бялкова
производствени и складови
хиляди двеста
с ЕИК 000471536 на
Янкова с постоянен адрес: гр.
дейности (деветнадесет римско
тридесет и осем лева основание чл.12, ал.5
Банско, област Благоевград.
тире шестстотин и девет арабско, и 40 ст.)
от Закона за
производствени и складови
общинската
дейности ) в кв. 18 (осемнадесет
собственост.
арабско) по плана на с. Бяла река

1226/11-061226
2014

700/940 ид.ч. седемстотин от
деветстотин и четиридесет
идеални части) от дворно място
Имотът се
цялото с площ от 940 кв.м.
Област Пловдивска,
управлява от кмета
(деветстотин и четиридесет
община Първомай, с.
1 461,60 лв. (хиляда на община Първомай
квадратни метра), съставляващо
Татарево, кв. 63, УПИ VІІ четиристотин
с ЕИК 000471536 на
незастроен урегулиран поземлен
575 по плана на село
шестдесет и един
основание чл.12, ал.5
имот (УПИ) VІІ - 575 (седем
Татарево, одобрен със
лева и 60 ст.)
от Закона за
римско - петстотин седемдесет и
Заповед №329 от 1980 год.
общинската
пет арабско) в кв. 63 (шестдесет и
собственост.
три) по регулационния план на с.
Татарево, предназначен за
жилищно строителство.

продажба вписан под отписване:
№163, том 8, вх.
РД-15-740/2014№2401, дв.вх. №2374 12-23
на 09.10.2014 год. в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15740 от 23.12.2014 год.
на кмета на Община
Първомай
Дотовор за покупко
продажба вп. под №78,
том 3, вх.№761, дв. вх.
№754 на 08.07.2020
Заповед за
год. в СВ гр. Първомай отписване:
и отписан със Заповед РД-15-424/2020№РД-15-441 от
07-14
23.07.2020 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№15, том 11, вх.
№2994, дв. вх.№2949
на 10.12.2014 год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-741/2014Първомай и отписан 12-23
със заповед №РД-15741 от 23.12.2014 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан под
№33, том 5 , вх.
№1303, дв.вх. №1282
на 13.07.2015 год. при Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-361/2015Първомай и отписан 07-20
със Заповед №РД-15361/20.07.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

967

968

1227/11-061227
2014

1228/12-061228
2014

969

1229/12-061229
2012

970

1230/12-061230
2014

1231/16-06971
1231
2014

Поземлен имот с площ от 3,444
дка. (три декара четиристотин
Област Пловдивска,
четиридесет и четири квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на с. Крушево с НИВА, категория на земята при
422,00 лв.
ЕКАТТЕ 40155, местност неполивни условия: Пета,
(четиристотин
"Други местности", имот с съставляващо имот с №008028
двадесет и два лева
№008028 по картата на
(нула, нула, осем, нула, две, осем) и 00 ст.)
възстановената собственост в местността "Други местности" по
за землище с. Крушево
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Крушево.

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай с ЕИК:
Продаден на Запрян Христозов
000471536 на
Димитров от с. Крушево
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Поземлен имот с площ от 10,047
дка. (десет декара, четиридесет и
Област Пловдивска,
седем квадратни метра) с начин на
Имотът се
община Първомай,
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
управлява от кмета
землището на гр. Първомай НИВА, категория на земята при
на Община
с ЕКАТТЕ 59080,
неполивни условия: Четвърта,
1 555,30 лв. (хиляда Първомай с ЕИК
Продаден на Сдружение "Ловноместността "Турско гробе съставляващ имот с №801853
петстотин петдесет 000471536 на
рибарско дружество "МАРИЦА"
кантона" имот с №801853 (осем, нула, едно, осем, пет, три) и пет лева и 30 ст.) основание чл.12, ал.5 със седалище гр. Първомай.
по картата на
местността "Турско гробе кантона"
от Закона за
възстановената собственост по картата на възстановената
общинската
за землище гр. Първомай собственост за землището на гр.
собственост
Първомай. Имота е образуван от
имот №801564.
Поземлен имот с площ от 54,200
дка. (петдесет и четири декара и
Имотът се
Област Пловдивска,
двеста квадратни метра) с начин на
управлява от кмета
община Първомай,
трайно ползване: НИВА, категория
на Община
землището на село Брягово
1 517,60 лева
на земята при неполивни условия:
Първомай с ЕИК
Продаден на
с ЕКАТТЕ 06745, местност
(хиляда петстотин и
Осма, съставляващ имот с
000471536 на
"АГРОДОМИНАТОР" ЕООД гр.
"Чуката", имот №094136 по
седемнадесет лева и
№094136 (нула, девет, четири,
основание чл.12, ал.5 Първомай
картата на възстановената
60 ст.)
едно, три, шест) в местността
от Закона за
собственост за землището
"Чуката" по картата на
общинската
на с. Брягово.
възстановената собственост за
собственост
землището на с. Брягово.
Поземлен имот с площ от 81,168
дка. ( осемдесет и един декара, сто
Област Пловдивска,
Имотът се
шестдесет и осем квадратни метра)
община Първомай,
управлява от кмета
с начин на трайно ползване:
землището на с. Дълбок
на Община
НИВА, категория на земята при
6 574,10 лв. (шест
извор с ЕКАТТЕ 24493
Първомай с ЕИК
неполивни условия: Шеста,
хиляди петстотин
местност "Акантията" имот
000471536 на
съставляващ имот с №099087
седемдесет и четири
с №099087 по картата на
основание чл.12, ал.5
(нула, девет, девет,нула, осем,
лева и 10 ст.)
възстановената собственост
от Закона за
седем) в местността
за землището на с. Дълбок
общинската
"АКАНТИЯТА" по картата на
извор
собственост
възстановената собственост за
землището на с. Дълбок извор.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 505
Имотът се
община Първомай,
кв.м. (петстотин и пет квадратни
управлява от кмета
землището на град
метра) с начин на трайно ползване:
на община Първомай
Първомай, кв. Дебър с
лозови насаждения /терасирани/,
21,70 лв. (двадесет с ЕИК 000471536 на Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
ЕКАТТЕ 59080, местност съставляващ имот №299 (двеста
и един лева и 70 ст.) основание чл.12, ал.5 София
“Пантелей Липака" масив деветдесет и девет) от масив 33
от Закона за
33, имот с №299 по
(тридесет и три) по кадастралната
общинската
кадастралната картата на карта на местността “Пантелей,
собственост
местността “Пантелей,
Липака” в землището на кв. Дебър,

Договор за покупко продажба на
недвеижим имот
вписан под №72, том8,
вх. №2245, дв.вх.
№2214 на 25.09.2014
год. в Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15607/24.10.2014 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба на
недвеижим имот
вписан под №65, том
8, вх. №2236, дв.вх.
№2205 на 24.09.2014
год. в Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15608/24.10.2014 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-607 /201410-24

Заповед за
отписване:
РД-15-608/201410-24

Договор за покупко продажба вписан под
№7, том 11, вх. №2984,
дв. вх. №2939 на
Заповед за
09.12.2014 год. при
отписване:
Службата по
РД-15-728/2014вписванията гр.
12-18
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15728/18.12.2014 год.

Договор за покупко продажба вписан в
Службата по
вписванията гр.
Първомай под №31 на
11.12.2014 год., том
11, вх. 3018, дв. вх.
№2972 и отписан със
Заповед №РД-15-

Заповед за
отписване:
РД-15-749/201412-30

972

973

974

975

1232/16-061232
2014

1233/16-061233
2014

1234/16-061234
2014

1235/17-061235
2014

1236/16-06976
1236
2014

Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33, имот с №317 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдив, община
Първомай, землището на
гр. Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
38, имот с №138 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдив, община
Първомай, землището на
гр. Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
38, имот с №139 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдив, община
Първомай, землището на
гр. Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
39, имот с №216 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдив, община
Първомай, землището на
гр. Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив

гр. Първомай.

749/30.12.2014 год. на
Кмета на община
Първомай.

Поземлен имот с площ от 1 497
кв.м. (хиляда четиристотин
Имотът се
деветдесет и седем квадратни
управлява от кмета
метра) с начин на трайно ползване:
на община Първомай
лозови насаждения /терасирани/, 64,20 лв.
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
съставляващ имот №317 (триста и (Шестдесет и
основание чл.12, ал.5 София.
седемнадесет) от масив 33
четири лева и 20 ст.)
от Закона за
(тридесет и три) по кадастралната
общинската
карта на местността “Пантелей,
собственост
Липака” в землището на кв. Дебър,
гр. Първомай.
Поземлен имот с площ от 1 573
кв.м. (хиляда петстотин
Имотът се
седемдесет и три квадратни метра)
управлява от кмета
с начин на трайно ползване:
на община Първомай
лозови насаждения /терасирани/, 67,50 лв. (шестдесет
с ЕИК 000471536 на Продаденна "ДОЯН" ЕООД гр.
съставляващ имот №138 (сто
и седем лева и 50
основание чл.12, ал.5 София
тридесет и осем) от масив 38
ст.)
от Закона за
(тридесет и осем) по кадастралната
общинската
карта на местността “Пантелей,
собственост
Липака” в землището на кв. Дебър,
гр. Първомай.
Поземлен имот с площ от 1 959
кв.м. (хиляда деветстотин петдесет
Имотът се
и девет квадратни метра) с начин
управлява от кмета
на трайно ползване: лозови
на община Първомай
насаждения /терасирани/,
84,00 лв. (осемдесет
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
съставляващ имот №139 (сто
и четири лева и 00
основание чл.12, ал.5 София
тридесет и девет) от масив 38
ст.)
от Закона за
(тридесет и осем) по кадастралната
общинската
карта на местността “Пантелей,
собственост
Липака” в землището на кв. Дебър,
гр. Първомай.
Поземлен имот с площ от 8 212
кв.м. (осем хиляди двеста и
дванадесет квадратни метра) с
начин на трайно ползване: лозови
насаждения /терасирани/,
352,30 лв. (триста
съставляващ имот №216 (двеста и петдесет и два лева
шестнадесет) от масив 39
и 30 ст.)
(тридесет и девет) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
основание чл.12, ал.5 София
от Закона за
общинската
собственост

Поземлен имот с площ от 743
кв.м. (седемстотин четиридесет и
31,90 лв. (тридесет
три квадратни метра) с начин на
и един лева и 90 ст.)
трайно ползване: лозови
насаждения /терасирани/,

Имотът се
управлява от кмета
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
на община Първомай
София
с ЕИК 000471536 на
основание чл.12, ал.5

Договор за покупкопродажба вписан в
Службата по
вписванията гр.
Първомай под №31 на
11.12.2014 год., том
11, вх. №3018, дв. вх.
№2972 и отписан със
Заповед №РД-15-749
от 30.12.2014 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-749/201412-30

Договор за покупкопродажба вписан в
Службата по
вписванията гр.
Първомай под №31 на Заповед за
11.12.2014 год., том
отписване:
11, вх. №3018, дв. вх. РД -15-749/2014№2972 и отписан със 12-30
Заповед №РД-15-749
от 30.12.2014 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан в
Службата по
вписванията гр.
Първомай под №31 на Заповед за
11.12.2014 год., том
отписване:
11, вх. №3018, дв. вх. РД -15-749/2014№2972 и отписан със 12-30
Заповед №РД-15-749
от 30.12.2014 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко продажба вписан в
Службата по
вписванията гр.
Първомай под №31 на Заповед за
11.12.2014 год., том
отписване:
11, вх. №3018, дв.вх. РД -15-749/2014№2972 и отписан със 12-30
Заповед №РД-15749/30.12.2014 г. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко Заповед за
продажба вписан под
отписване:
№31 на 11.12.2014
РД -15-749/2014год., том 11, вх.
12-30
№3018, дв.вх. №2972 в

39, имот с №234 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл. Пловдив

977

1237/01-081237
2014

978

1238/01-081238
2014

979

1239/01-081239
2014

980

1240/04-081240
2014

981

1241/04-081241
2014

съставляващ имот №234 (двеста
тридесет и четири) от масив 39
(тридесет и девет) по
кадастралната карта на местността
“Пантелей, Липака” в землището
на кв. Дебър, гр. Първомай.

от Закона за
общинската
собственост

Поземлен имот с площ от 80,000
Област Пловдивска,
дка., (осемдесет декара) начин на
Имотът се
община Първомай,
трайно ползване: Друг
управлява от кмета
землището на село Брягово селскостопански терен, категория
105 600,00 лв. (Сто на община Първомай
с ЕКАТТЕ 06745, местност при неполивни условия: Девета,
и пет хиляди
с ЕИК 000471536 на
„Мерията”, имот с
съставляващ имот с номер 175008
шестстотин лева и основание чл.12, ал.5
№175008 по картата на
(едно, седем, пет, нула, нула, осем)
00 ст.)
от Закона за
възстановената собственост в местността „Мерията” по картата
общинската
за землището на с. Брягово, на възстановената собственост за
собственост.
област Пловдив
землището на с. Брягово, област
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 2,641
дка. (два декара, шестстотин
Област Пловдив, община четиридесет и един квадратни
Имотът се
Първомай, землището на метра) с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
село Градина с ЕКАТТЕ
НИВА. Категория на земята при
на община Първомай
192,50 лв. (сто
17484, местност "Дервенска неполивни условия: Шеста,
с ЕИК 000471536 на
деветдесет и два
одая", имот с номер 013206 съставляващ имот с номер 013206
основание чл.12, ал.5
лева и 50 ст.)
по Картата на
(нула, едно, три, две, нула, шест) в
от Закона за
възстановената собственост местността "ДЕРВЕНСКА ОДАЯ"
общинската
за землището на с. Градина. по картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на село
Градина, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 2,070
дка. (два декара и седемдесет
квадратни метра) с начин на
Област Пловдив, община
Имотът се
трайно ползване: НИВА.
Първомай, землището на
управлява от кмета
Категория на земята при
село Градина с ЕКАТТЕ
на община Първомай
неполивни условия: Шеста,
151,00 лв. (сто
17484, местност "Дервенска
с ЕИК 000471536 на
съставляващ имот с номер 013248 петдесет и един лева
одая", имот с номер 013248
основание чл.12, ал.5
(нула, едно, три, две, четири, осем) и 00 ст.)
по картата на
от Закона за
в местността "ДЕРВЕНСКА
възстановената собственост
общинската
ОДАЯ" по картата на
за землището на с. Градина.
собственост.
възстановената собственост за
землището на село Градина,
област Пловдив.
Област Пловдив, община
Първомай, землището на
Поземлен имот с площ от 510
гр. Първомай, кв. Дебър с кв.м. (петстотин и десет квадратни
Имотът се
ЕКАТТЕ 59080, местност метра) с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
“Пантелей Липака" масив лозови насаждения /терасирани/,
на община Първомай
32, имот с №55 по
съставляващ имот №55 (петдесет и 21,90 лв. (двадесет с ЕИК 000471536 на Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
кадастралната картата на пет) от масив 32 (тридесет и две) и един лева и 90 ст.) основание чл.12, ал.5 София
местността “Пантелей,
по кадастралната карта на
от Закона за
Липака”, одобрена със
местността “Пантелей, Липака” в
общинската
Заповед №108/18.03.2004 землището на кв. Дебър, гр.
собственост
год. на областен управител Първомай.
на обл. Пловдив
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 1 167
Имотът се
50,10 лв. (петдесет
Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
Първомай, землището на кв.м. (хиляда сто шестдесет и
управлява от кмета
лева и 10 ст.)
София.
гр. Първомай, кв. Дебър с седем квадратни метра) с начин на
на община Първомай

СВ гр. Първомай и
отписан със Заповед
№РД-15749/30.12.2014 год. на
Кмета на община
Първомай.

Договор за покупкопродажба вписан в
Службата по
вписванията гр.
Първомай под №31 на
11.12.2014 год., том
11, вх. №3018, дв. вх.
№2972 и отписан със
Заповед №РД-15-749
от 30.12.2014 год. на
Кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан в
Службата по

Заповед за
отписване:
РД -15-749/201412-30

Заповед за
отписване:
РД -15-749/2014-

982

983

984

985

1242/04-081242
2014

1243/05-081243
2014

1244/05-081244
2014

1245/05-081245
2014

ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33, имот с №270 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей,
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на обл. Пловдив
Област Пловдив, община
Първомай, землището на
гр. Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака" масив
33, имот с №273 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на областен управител
на област Пловдив.
Област Пловдив, община
Първомай, землището на
гр. Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
“Пантелей Липака", масив
33, имот с №273 по
кадастралната картата на
местността “Пантелей
Липака”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на Областен управител
на област Пловдив
Област Плавдив, община
Първомай, землището на
гр. Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
"Пантелей Липака", масив
№38, имот №137 по
кадастралната карта на
местността "Пантелей
Липака, одобрена със
Заповед №108 от
18.03.2004 год. на областен
управител на област
Пловдив.
Област Плавдив, община
Първомай, землището на
гр. Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
"Пантелей Липака", масив
№39, имот №215 по
кадастралната карта на
местността "Пантелей
Липака, одобрена със
Заповед №108 от
18.03.2004 год. на областен
управител на област

трайно ползване: лозови
насаждения /терасирани/,
съставляващ имот №270 (двеста и
седемдесет) от масив 33 (тридесет
и три) по кадастралната карта на
местността “Пантелей, Липака” в
землището на кв. Дебър, гр.
Първомай.

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

Поземлен имот с площ от 1 101
кв.м. (хиляда сто и един квадратни
метра) с начин на трайно ползване:
Лозови насаждения /терасирани/,
47,20 лв.
съставляващ имот номер 273
(Четиридесет и
(двеста седемдесет и три) от масив
седем лева и 20 ст.)
номер 33 (тридесет и три) по
кадастралната карта на местността
"Пантелей Липака, землище кв.
Дебър на гр. Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
основание чл.12, ал.5 София.
от Закона за
общинската
собственост

Поземлен имот с площ от 610
кв.м. (шестстотин и десет
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: Лозови
насаждения /терасирани/,
26,20 лв. (двадесет
съставляващ имот номер 316
и шест лева и 20 ст.)
(триста и шестнадесет) от масив
номер 33 (тридесет и три) по
кадастралната карта на местността
"Пантелей Липака, землище кв.
Дебър на гр. Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
основание чл.12, ал.5 София.
от Закона за
общинската
собственост

Поземлен имот с площ от 1 692
кв.м. (хиляда шестстотин
деветдесет и два квадратни метра)
с начин на трайно ползване:
Лозови насаждения /терасирани/, 72,60 лв.
съставляващ имот номер 137 (сто (седемдесет и два
тридесет и седем) от масив номер лева и 60 ст.)
38 (тридесет и осем) по
кадастралната карта на местността
"Пантелей Липака, землище кв.
Дебър на гр. Първомай.
Поземлен имот с площ от 2 936
кв.м. (две хиляди деветстотин
тридесет и шест квадратни метра)
с начин на трайно ползване:
Лозови насаждения /терасирани/, 126,00 лв. (сто
съставляващ имот номер 215
двадесет и шест
(двеста и петнадесет) от масив
лева и 00 ст.)
номер 39 (тридесет и девет) по
кадастралната карта на местността
"Пантелей Липака, землище кв.
Дебър на гр. Първомай.

вписванията гр.
Първомай под №31 на
11.12.2014 год., том
11, вх. №3018, дв. вх.
№2972 и отписан със
Заповед №РД-15-749
от 30.12.2014 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№31, том 11, вх.
№3018, дв. вх. №2972
на 11.12.2014 год. при
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15749/30.12.2014 год. на
Кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан в
Службата по
вписванията гр.
Първомай под №31 на
11.12.2014 год., том
11, вх. №3018, дв. вх.
№2972 и отписан със
Заповед №РД-15-749
от 30.12.2014 год. на
кмета на община
Първомай.

12-30

Заповед за
отписване:
РД -15-749/201412-30

Заповед за
отписване:
РД-15-749/201412-30

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
основание чл.12, ал.5 София.
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан в
Службата по
вписванията гр.
Първомай под №31 на
11.12.2014 год., том
11, вх. №3018, дв. вх.
№2972 и отписан със
Заповед №РД-15-749
от 30.12.2014 год. на
Кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-749/201412-30

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ДОЯН" ЕООД гр.
основание чл.12, ал.5 София.
от Закона за
общинската
собственост

Договор зо покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан в Службата по
вписванията гр.
Първомай под №31 на
11.12.2014 год., том
11, вх. №3018, дв.вх.
№2972 и отписан със
Заповед №РД-15-749
от 30.12.2014 год. на
Кмета на община

Заповед за
отписване:
РД-15-749/201412-30

Пловдив.

986

987

1246/28-081246
2014

1247/28-081247
2014

1248/29-08988
1248
2014

989

990

Поземлен имот с площ от 0,477
дка. (нула декара, четиристотин
Област Пловдивска,
седемдесет и седем квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на с.Брягово с
НИВА. Категория на земята при
ЕКАТТЕ 06745, местност
53,80 лв. (петдесет
неполивни условия: Пета,
"Потока” имот с №038239
и три лева и 80 ст.)
съставляващ имот №038239 (нула,
по картата на
три, осем, две, три, девет) в
възстановената собственост
местността "ПОТОКА” по картата
за землището на с. Брягово.
на възстановената собственост за
землището на с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 5,303
дка. (пет декара, триста и три
Област Пловдив, община
квадратни метра) с начин на
Първомай, землището на
трайно ползване: НИВА, категория
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
на земята при неполивни условия: 571,70 лв.
59080, местност "Землище
Пета, съставляващ имот с номер (петстотин
кв. Дебър", имот с номер
252028 (две, пет, две, нула, две,
седемдесет и един
252028 по картата на
осем) в местността "ЗЕМЛИЩЕ лева и 70 ст.)
възстановената собственост
КВ. ДЕБЪР" по картата на
за землището на гр.
възстановената собственост за
Първомай.
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 64,257
дка. (шестдесет и четири декара,
двеста петдесет и седем квадратни
Област Пловдив, община метра) с начин на трайно ползване:
Първомай, землището на с. ДРУГА ИЗОСТАВЕНА НИВА,
Брягово с ЕКАТТЕ 06745, категория на земята при
6 612,00 лв. (шест
местност "Анатемата",
неполивни условия: Пета,
хиляди шестстотин
имот с номер 109016 по
съставляващ имот с номер 109016 и дванадесет лева и
картата на възстановената (едно, нула, девет, нула, едно,
00 ст.)
собственост за землището шест) в местността
на с. Брягово.
"АНАТЕМАТА" по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Брягово, област
Пловдив.

1249/12-091249
2014

Област Пловдив, община
Първомай, гр. Първомай,
квартал 156, УПИ ІІІ общински по плана на гр.
Първомай одобрен със
Заповед №РД-15-666/1994
год. и изменен със Заповед
№РД-15-515 от 11.09.2014
год.

Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 2 700 кв.м. (две
хиляди и седемстотин квадратни
метра), съставляващ УПИ ІІІобщински (три римско- общински)
в кв. 156 (сто петдесет и шест) по
плана на град Първомай, област
Пловдив.

1250/10-101250
2014

Област Пловдивска,
община Първомай, гр.
Първомай, кв. 156, УПИ І ГО по плана на гр.
Първомай одобрен със
заповед №РД-15-666/1994
г. и изменен със Заповед

Застроен урегулиран поземлен
21 809, 10 лв.
имот с площ от 1 400 кв.м. (хиляда (двадесет и една
и четиристотин квадратни метра), хиляди осемстотин
съставляващ УПИ І - ГО (едно
и девет лева и 10
римско тире гражданска отбрана) в ст.) в т.ч.: за земя -6
кв. 156 (сто петдесет и шест) по
697,60 лв., за сграда
плана на гр. Първомай в едно с
-13 689,90 лв. и за

17 550,00 лв.
(седемнадесет
хиляди петстотин и
петдесет лева и 00
ст.)

Имотът се
Продаден на
управлява от Кмета
"АГРОДОМИНАТОР" ЕООД гр.
на община Първомай
Първомай, представлявано от
с ЕИК 000471536 на
управителя Стоянчо Гочев
основание чл. 12,
Бойлов, вписано в Търговския
ал.5 от Закона за
регистър към АВ с ЕИК
общинската
115098688.
собственост.

Първомай.
Договор за покупкопродажба вп. №114
том 1 , вх. №157, дв.
вх. №579 на 04.02.2015
Заповед за
год. в Службата по
отписване:
вписваниятя гр.
РД-15-192/2015Първомай и отписан
04-17
със заповед №РД-15192 от 17.04.2015 год.
на кмета на община
Първомай.

Имотът се
управлява от Кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на Продаден на Христоз Панчев
основание чл. 12,
Христозов от гр. Димитровград
ал.5 от Закона за
общинската
собственост.

Договор за покупкопродажба вп. №113,
том 1, вх. №160, дв. вх.
№156 на 04.02. 2015
Заповед за
год. в Службата по
отписване:
вписваниятя гр.
РД-15-202/2015Първомай и отписан
04-22
със заповед №РД-15202 от 22.04.2015 год.
на кмета на община
Първомай.

Имотът се
управлява от Кмета
на община Първомай
Продаден на
с ЕИК 000471536 на
"АГРОДОМИНАТОР" ЕООД гр.
основание чл. 12,
Първомай.
ал.5 от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко
продажба вписан в
Службата по
вписванията гр.
Първомай №7, том 11,
вх. №2984, дв.вх.
№2939 нса 09.12.2014
год. и отписан със
заповед №РД-15-743
от 23.12.2014 год. на
кмета на община
Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на Продаден на "ШИПКА 99" АД
основание чл. 12,
гр. Първомай.
ал.5 от Закона за
общинската
собственост.

Имотът се
Продаден на "ШИПКА 99" -АД
управлява от кмета
със седалище и адрес на
на Община
управление: гр. Първомай, ул.
Първомай с ЕИК
"Васил Левски"№47,
000471536 на
представляван от изпълнителният
основание чл.12, ал.5
директор Иван Борисов Савов
от Закона за

Заповед за
отписване:
РД-15-743/201412-23

Договор за покупкопродажба вписан в
Службата по
вписванията гр.
Първомай под №55,
Заповед за
том 10, вх. №2792,
отписване:
дв.вх. №2750 на
РД-15-709/201429.10.2014 год. и
12-09
отписан със заповед
№РД-15709/09.12.2014 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
Заповед за
№185, том 3, вх. №896,
отписване:
дв.вх. №865 на
РД-15-615/201611.05.2016 год. в
10-26
Службата по
вписванията гр.
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992

993

994

№РД-15-515/11.09.2014
год. на кмета на община
Първомай

1МС (едноетажна масивна сграда) навес - 1421,60 лв.
със ЗП-260 кв.м. (двеста и
шестдесет кв.м.), построена 1978
год. и масивен навес към сградата
със ЗП - 45 кв.м. (четиридесет и
пет кв.м.) построен 1978 год..

1251/10-101251
2014

Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Виница, кв. 18, УПИ ХІІІ търговия по плана на с.
Виница, одобрен със
заповед №770/1963 г. и
изменен със Заповед №РД15-409/29.07.2013 год. на
кмета на община Първомай

Имотът се
Незастроен урегулиран поземлен
управлява от кмета
имот с площ от 400 кв.м.
на Община
864,00 лв.
(четиристотин квадратни метра),
Първомай с ЕИК
(осемстотин
Продаден на Иван Ангелов
съставляващ УПИ ХІІІ - търговия
000471536 на
шестдесет и четири
Борисов от с. Виница.
(тринадесет римско тире търговия)
основание чл.12, ал.5
лева и 00 ст.)
в кв. 18 (осемнадесет) по плана на
от Закона за
село Виница, облас Пловдив.
общинската
собственост

1252/14-101252
2014

област Пловдив, община
Първомай, с. Караджалово,
кв. 26, УПИ ІХобслужваща дейност и
търговия по регулационния
план на с. Караджалово,
одобрен със заповед
№229/1977 год. и изменен
със заповед №РД-15716/27.12.2013 год. на
кмета на община Първомай

Застроен урегулиран поземлен
Имотът се
имот с площ от 260 кв.м. (двеста и
управлява от кмета
шестдесет квадратни метра),
на Община
съставляващ УПИ ІХ 1 504,10 лв. (хиляда Първомай с ЕИК
Продаден на Васил Ангелов
обслужваща дейност и търговия
петстотин и четири 000471536 на
Пеев от гр. Първомай, ул.
(девет римско тире обслужваща
лева и 10 ст.)
основание чл.12, ал.5 "Черноризец храбър" №3
дейност и търговия ) в кв. 26
от Закона за
(двадесет и шест) по
общинската
регулационния план на село
собственост
Караджалово, област Пловдив.

1253/14-101253
2014

1254/15-101254
2014

1255/15-10995
1255
2014

Област Пловдивска,
Незастроен урегулиран поземлен
община Първомай, с.
имот с площ от 2 691 кв.м. (две
Искра, кв. 5, ПИ пл. №973, хиляди шестстотин деветдесет и
УПИ ХІV - производствена един квадратни метра),
8 227,20 лв. (осем
дейност по регулационния предназначен за производствени
хиляди двеста
план на с. Искра, одобрен дейности, съставляващ УПИ ХІV двадесет и седем
със Заповед №308/1971 год. производствена дейност
лева и 20 ст.)
и изменен със Заповед
(четиринадесет римско тире
№РД-15-563/03.10.2014 г. производствена дейност) в кв. 5
на кмета на община
(пет) по регулационния план на с.
Първомай
Искра, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 51,147
дка. (петдесет и един декара, сто
четиридесет и седем квадратни
Област Пловдивска,
метра) с начин на трайно ползване:
община Първомай,
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
землището на с. Буково с
1 432,20 ст. (хиляда
на земята при неполивни условия:
ЕКАТТЕ 56335 имот с
четиристотин
Осма, съставляващ имот №013018
№013018, местност
тридесет и два лева
(нула, едно, три, нула, едно, осем)
"Елкидик” по картата на
и 20 ст.)
в местността "ЕЛКИДИК” по
възстановената собственост
картата на възстановената
за землището на с. Буково.
собственост за землището на с.
Буково. Имотът е образуван от
имот №013014.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 15,433
432,10 лв.
община Първомай,
дка. (петнадесет декара,
(Четиристотин
землището на с. Буково с четиристотин тридесет и три
тридесет и два лева
ЕКАТТЕ 56335 имот с
квадратни метра) с начин на
и 10 ст.)
№015003, местност
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА

общинската
собственост

Имотът се
управлява от кмета
Продаден на "Комексмаш на община Първомай
Васил Пиронков" ЕООД гр.
с ЕИК 000471536 на
Асеновград вписан в Търговският
основание чл.12, ал.5
регистър при АВ с ЕИК
от Закона за
825030653
общинската
собственост

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

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

Първомай и отписан
със Заповед №РД-15615/26.10.2016 год. на
кмета на община
Първомай
Договор за покупкопродажба вп. №97, том
1, вх. №139, дв. вх.
№135 на 03.02.2015
Заповед за
год. в Службата по
отписване:
вписваниятя гр.
РД-15-191/2015Първомай и отписан
04-17
със заповед №РД-15191 от 17.04.2015 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№6, том 9, вх. №2466,
дв.вх. №2433 на
15.10.2014 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-739/2014Първомай и отписан 12-23
със Заповед №РД-15739 на 23.12.2014 год
на Кмета на община
Пъромай.
Договор за покупкопродажба вп. №111,
том 1, вх. №157, дв. вх.
№153на 04.02.2015
Заповед за
год. в Службата по
отписване:
вписваниятя гр.
РД-15-193/2015Първомай и отписан
04-17
със заповед №РД-15193 от 17.04.2015 год.
на кмета на община
Първомай.

"ГОЧОВА ЧЕШМА” по
картата на възстановената
собственост за землището
на с. Буково.

996
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998

999

1256/15-101256
2014

1257/16-101257
2014

НИВА, категория на земята при
неполивни условия: Осма,
съставляващ имот №015003 (нула,
едно, пет, нула, нула, три) в
местността "ГОЧОВА ЧЕШМА”
по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Буково.
Поземлен имот с площ от 3,261
дка. (три декара, двеста шестдесет
Област Пловдивска,
и един квадратни метра) с начин
община Първомай,
на трайно ползване:
землището на с. Буково с
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
ЕКАТТЕ 56335 имот с
на земята при неполивни условия:
№015006, местност
Осма, съставляващ имот №015006
"ГОЧОВА ЧЕШМА” по
(нула, едно, пет, нула, нула, шест)
картата на възстановената
в местността "ГОЧОВА ЧЕШМА”
собственост за землището
по картата на възстановената
на с. Буково.
собственост за землището на с.
Буково.
Поземлен имот с площ от 2,472
дка. (два декара, четиристотин
Област Пловдивска,
седемдесет и два квадратни метра)
община Първомай,
с начин на трайно ползване:
землището на с. Буково с НИВА, категория на земята при
ЕКАТТЕ 56335 имот с
неполивни условия: Осма,
№017003, местност
съставляващ имот №017003 (нула,
"Маринката” по картата на едно, седем, нула, нула, три) в
възстановената собственост местността "МАРИНКАТА” по
за землището на с. Буково. картата на възстановената
собственост за землището на с.
Буково.

от Закона за
общинската
собственост.

91,30 лв.
(деветдесет и един
лева и 30 ст.)

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

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
69,20 лв. (шестдесет
с ЕИК 000471536 на
и девет лева и 20
основание чл.12, ал.5
ст.)
от Закона за
общинската
собственост.

1258/16-101258
2014

Поземлен имот с площ от 3,815
дка. (три декара, осемстотин и
Област Пловдивска,
петнадесет квадратни метра) с
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА,
землището на с. Буково с категория на земята при
126,90 лв. (сто
ЕКАТТЕ 56335 имот с
неполивни условия: Осма,
двадесет и шест
№017049, местност
съставляващ имот №017049 (нула,
лева и 90 ст.)
"Маринката” по картата на едно, седем, нула, четири, девет) в
възстановената собственост местността "МАРИНКАТА” по
за землището на с. Буково. картата на възстановената
собственост за землището на с.
Буково.

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
№13-246 от
26.07.2019 г. за 1
год. с "ШАНС -2007"
ООД

1259/16-101259
2014

Поземлен имот с площ от 2,829
дка. (два декара, осемстотин
двадесет и девет квадратни метра)
Област Пловдивска,
с начин на трайно ползване:
община Първомай,
НИВА, категория на земята при
землището на с. Буково с
неполивни условия: Осма,
79,20 лв.
ЕКАТТЕ 56335 имот с
съставляващ имот номер 017107 (седемдесет и девет
№017107, местността
(нула, едно, седем, едно, нула,
лева и 20 ст.)
"Маринката” по картата на
седем) в местността
възстановената собственост
"МАРИНКАТА” по картата на
за землището на с. Буково.
възстановената собственост за
землището на с. Буково. Имотът е
образуван от имот №017023.

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

1000

1260/16-101260
2014

1001

1261/17-101261
2014

1002

1262/17-101262
2014

1003

1263/16-101263
2014

1004

1264/17-101264
2014

Поземлен имот с площ от 1,157
дка. (един декар, сто петдесет и
Област Пловдивска,
седем квадратни метра) с начин на
Имотът се
община Първомай,
трайно ползване: НИВА, категория
управлява от кмета
землището на с. Буково с на земята при неполивни условия:
на община Първомай
ЕКАТТЕ 56335 имот с
Осма, съставляващ имот номер
32,40 лв. (тридесет с ЕИК 000471536 на
№017125, местността
017125 (нула, едно, седем, едно, и два лева и 40 ст.) основание чл.12, ал.5
"Маринката” по картата на две, пет) в местността
от Закона за
възстановената собственост "МАРИНКАТА” по картата на
общинската
за землището на с. Буково. възстановената собственост за
собственост.
землището на с. Буково. Имотът е
образуван от имот №017113.
Поземлен имот с площ от 19,404
дка. (деветнадесет декара,
четиристотин и четири квадратни
Област Пловдивска,
Имотът се
метра) с начин на трайно ползване:
община Първомай,
управлява от кмета
НИВА, категория на земята при
землището на с. Буково с
543,20 лв.
на община Първомай
неполивни условия: Осма,
ЕКАТТЕ 56335 имот с
(петстотин
с ЕИК 000471536 на
съставляващ имот номер 018027
№018027, местността
четиридесет и три основание чл.12, ал.5
(нула, едно, осем, нула, две, седем)
"Пожара” по картата на
лева и 20 ст.)
от Закона за
в местността "ПОЖАРА” по
възстановената собственост
общинската
картата на възстановената
за землището на с. Буково.
собственост.
собственост за землището на с.
Буково. Имотът е образуван от
имот №018025.
Поземлен имот с площ от 10,956
дка. (десет декара, деветстотин
петдесет и шест квадратни метра)
Област Пловдивска,
Имотът се
с начин на трайно ползване:
община Първомай,
управлява от кмета
НИВА, категория на земята при
землището на с. Буково с
на община Първомай
неполивни условия: Осма,
ЕКАТТЕ 56335 имот с
306,80 лв. (триста и с ЕИК 000471536 на
съставляващ имот номер 019030
№019030, местността
шест лева и 80 ст.) основание чл.12, ал.5
(нула, едно, девет, нула, три, нула)
"Пазлака” по картата на
от Закона за
в местността "ПАЗЛАКА” по
възстановената собственост
общинската
картата на възстановената
за землището на с. Буково.
собственост.
собственост за землището на с.
Буково. Имотът е образуван от
имот №019011.
Поземлен имот с площ от 16,072
дка. (шестнадесет декара,
седемдесет и два квадратни метра)
Област Пловдивска,
Имотът се
с начин на трайно ползване:
община Първомай,
управлява от кмета
НИВА, категория на земята при
землището на с. Буково с
450,00 лв.
на община Първомай
неполивни условия: Осма,
ЕКАТТЕ 56335 имот с
(четиристотин и
с ЕИК 000471536 на
съставляващ имот номер 019031
№019031, местността
петдесет лева и 00 основание чл.12, ал.5
(нула, едно, девет, нула, три, едно)
"Пазлака” по картата на
ст.)
от Закона за
в местността "ПАЗЛАКА” по
възстановената собственост
общинската
картата на възстановената
за землището на с. Буково
собственост.
собственост за землището на с.
Буково. Имотът е образуван от
имот №019010.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 5,145
Имотът се
община Първомай,
дка. (пет декара, сто четиридесет и
управлява от кмета
землището на с. Буково с пет квадратни метра) с начин на
144,10 лв. (сто
на община Първомай
ЕКАТТЕ 56335 имот с
трайно ползване: НИВА, категория четиридесет и
с ЕИК 000471536 на
№019033, местността
на земята при неполивни условия: четири лева и 10 ст.) основание чл.12, ал.5
"Пазлака” по картата на
Осма, съставляващ имот номер
от Закона за
възстановената собственост 019033 (нула, едно, девет, нула,
общинската

за землището на с. Буково три, три) в местността
"ПАЗЛАКА” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Буково. Имотът е
образуван от имот №019024.

1005

1006

1007

собственост.

1265/27-101265
2014

Поземлен имот с площ от 1,065
Област Пловдивска,
дка. (един декар, шестдесет и пет
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на с. Буково с трайно ползване: НИВА, категория
ЕКАТТЕ 56335 имот с
на земята при неполивни условия: 109,50 лв. (сто и
№023006, местност "Бико” Пета, съставляващ имот №023006 девет лева и 50 ст.)
по картата на
(нула, две, три, нула, нула, шест) в
възстановената собственост местността "БИКО” по картата на
за землището на с. Буково. възстановената собственост за
землището на с. Буково.

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

1266/27-101266
2014

Поземлен имот с площ от 1,731
дка. (един декар, седемстотин
Област Пловдивска,
тридесет и един квадратни метра)
община Първомай,
с начин на трайно ползване:
землището на с. Буково с
НИВА, категория на земята при
178,10 лв. (сто
ЕКАТТЕ 56335 имот с
неполивни условия: Пета,
седемдесет и осем
№023007, местност "Бико”
съставляващ имот №023007 (нула, лева и 10 ст.)
по картата на
две, три, нула, нула, седем) в
възстановената собственост
местността "БИКО” по картата на
за землището на с. Буково.
възстановената собственост за
землището на с. Буково.

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

1267/27-101267
2014

1008

1268/27-101268
2014

1009

1269/27-101269
2014

Поземлен имот с площ от 3,000
Област Пловдивска,
дка. (три декара) с начин на трайно
Имотът се
община Първомай,
ползване: НИВА, категория на
управлява от кмета
землището на с. Буково с земята при неполивни условия:
на община Първомай
ЕКАТТЕ 56335 имот с
Пета, съставляващ имот №023017 308,70 лв. (триста и с ЕИК 000471536 на
№023017, местност "Бико” (нула, две, три, нула,едно, седем) в осем лева и 70 ст.) основание чл.12, ал.5
по картата на
местността "БИКО” по картата на
от Закона за
възстановената собственост възстановената собственост за
общинската
за землището на с. Буково. землището на с. Буково. Имотът е
собственост.
образуван от имот №023012.
Поземлен имот с площ от 7,155
дка. (седем декара, сто петдесет и
Област Пловдивска,
пет квадратни метра) с начин на
Имотът се
община Първомай,
трайно ползване: НИВА, категория
управлява от кмета
землището на с. Буково с на земята при неполивни условия: 736,20 лв.
на община Първомай
ЕКАТТЕ 56335 имот с
Пета, съставляващ имот с номер (седемстотин
с ЕИК 000471536 на Продаден на Реджеб Мехмед
№023019, местност "Бико” 023019 (нула, две, три, нула, едно, тридесет и шест
основание чл.12, ал.5 Салим от с. Буково.
по картата на
девет) в местността "БИКО” по
лева и 20 ст.)
от Закона за
възстановената собственост картата на възстановената
общинската
за землището на с. Буково. собственост за землището на с.
собственост.
Буково. Имотът е образуван от
имот с №023018.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 2,033
Имотът се
община Първомай,
дка. (два декара, тридесет и три
управлява от кмета
землището на с. Буково с квадратни метра) с начин на
74,70 лв.
на община Първомай
ЕКАТТЕ 56335 имот с
трайно ползване: НИВА, категория (седемдесет и
с ЕИК 000471536 на
№025050, местност
на земята при неполивни условия: четири лева и 70 ст.) основание чл.12, ал.5
"Турското гробе” по
Осма, съставляващ имот с номер
от Закона за
картата на възстановената 025050 (нула, две, пет, нула, пет,
общинската

Договор за покупкопродажба вписан под
№22, том 7, вх. №2087,
дв.вх. №2049 на
12.11.2013 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-686/2015Първомай и отписан 12-18
със Заповед №РД-15686 на 18.12.2015 год.
на кмета на община
Пъромай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№22, том 7, вх. №2087,
дв.вх. №2049 на
12.11.2013 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-686/2015Първомай и отписан 12-18
със Заповед №РД-15686 на 18.12.2015 год.
на кмета на община
Пъромай.

Договор за покупкопродажба вписан под
№22, том 7, вх. №2087,
дв.вх. №2049 на
12.11.2013 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-686/2015Първомай и отписан 12-18
със Заповед №РД-15686 на 18.12.2015 год.
на кмета на община
Пъромай.

собственост за землището нула) в местността "ТУРСКОТО
на с. Буково.
ГРОБЕ” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Буково.
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1272/28-101272
2014
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1273/30-101273
2014

Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на с. Буково с
ЕКАТТЕ 56335 имот с
№025053, местност
"Турското гробе” по
картата на възстановената
собственост за землището
на с. Буково.

Поземлен имот с площ от 4,710
дка. (четири декара, седемстотин и
десет квадратни метра) с начин на
трайно ползване: НИВА, категория
на земята при неполивни условия: 189,60 лв. (сто
Осма, съставляващ имот с номер осемдесет и девет
025053 (нула, две, пет, нула, пет, лева и 60 ст.)
три) в местността "ТУРСКОТО
ГРОБЕ” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Буково.

собственост.
ДОГОВОР за наем
№РД-13-234 от
15.07.2019 за срок от
1 год. с Реджеб
Мехмед Салим

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

Поземлен имот с площ от 7,442
дка. (седем декара, четиристотин
Област Пловдивска,
четиридесет и два квадратни
Имотът се
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
землището на с. Буково с НИВА, категория на земята при
на община Първомай
ЕКАТТЕ 56335 имот с
неполивни условия: Осма,
273,40 лв. (двеста
с ЕИК 000471536 на
№025077, местност
съставляващ имот с номер 025077 седемдесет и три
основание чл. 12, ал.
"Турското гробе” по
(нула, две, пет, нула, седем, седем) лева и 40 ст.)
5 от Закона за
картата на възстановената в местността "ТУРСКОТО ГРОБЕ”
общинската
собственост за землището по картата на възстановената
собственост.
на с. Буково.
собственост за землището на с.
Буково. Имотът е образуван от
имот №025067.
Поземлен имот с площ от 5,845
дка. (пет декара, осемстотин
четиридесет и пет квадратни
Област Пловдивска,
метра) с начин на трайно ползване:
Имотът се
община Първомай,
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
управлява от кмета
землището на с. Буково с
на земята при неполивни условия:
на община Първомай
ЕКАТТЕ 56335 имот с
214,80 лв. (двеста и
Осма, съставляващ имот с номер
с ЕИК 000471536 на
№026043, местност
четиринадесет лева
026043 (нула, две, шест, нула,
основание чл. 12, ал.
"Сред./със.з./дуд.бун” по
и 80 ст.)
четири, три) в местността
5 от Закона за
картата на възстановената
"СРЕД./СЪС.З./ ДУД.БУН” по
общинската
собственост за землището
картата на възстановената
собственост.
на с. Буково.
собственост за землището на с.
Буково. Имотът е образуван от
имот №026019.
Поземлен имот с площ от 9.471
дка. (девет декара, четиристотин
седемдесет и един квадратни
Област Пловдивска,
Имотът се
метра) с начин на трайно ползване:
Част от имота с площ от 1,500
община Първомай,
управлява от кмета
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
дка. предоставени на Общинска
землището на с. Буково с
на община Първомай
на земята при неполивни условия:
служба "Земеделие" гр. Първомай
ЕКАТТЕ 56335 имот с
81,00 лв. (осемдесет с ЕИК 000471536 на
Десета, съставляващ имот с номер
за постановяване на Решение за
№028017, местност "Белият
и един лева и 00 ст.) основание чл. 12, ал.
028017 (нула, две, осем, нула,
възстановяване право на
камък” по картата на
5 от Закона за
едно, седем) в местността "БЕЛИЯ
собственост на наследниците на
възстановената собственост
общинската
КАМЪК" по картата на
Жека Желязкова Димитрова
за землището на с. Буково.
собственост.
възстановената собственост за
землището на с. Буково. Имотът е
образуван от имот №028011.

Договор за покупкопродажба вписан под
№22, том 7, вх. №2087,
дв.вх. №2049 на
12.11.2013 год. при
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-686/2015Първомай и отписан 12-18
със Заповед №РД-15686 на 18.12.2015 год.
на кмета на община
Пъромай.

РЕШЕНИЕ №303 на
Общински съвет гр.
Първомай, взето на
30.08.2013 год. по
протокол №26 и
отписани 1,500 дка.
със Заповед № РД-1563/08.02.2016 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-63/201602-08
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2014
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1278/31-101278
2014

Поземлен имот с площ от 47.346
дка. (четиридесет и седем декара,
триста четиридесет и шест
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
Имотът се
община Първомай,
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
управлява от кмета
землището на с. Буково с НИВА, категория на земята при
на община Първомай
404,80 лв.
ЕКАТТЕ 56335 имот с
неполивни условия: Десета,
с ЕИК 000471536 на
(четиристотин и
№028024, местност "Белият съставляващ имот с номер 028024
основание чл. 12, ал.
четири лева и 80 ст.)
камък” по картата на
(нула, две, осем, нула, две, четири)
5 от Закона за
възстановената собственост в местността "БЕЛИЯ КАМЪК" по
общинската
за землището на с. Буково. картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на с.
Буково. Имотът е образуван от
имот №028003.
Поземлен имот с площ от 7.386
дка. ( седем декара, триста
осемдесет и шест квадратни метра)
Област Пловдивска,
Имотът се
с начин на трайно ползване:
община Първомай,
управлява от кмета
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
землището на с. Буково с
на община Първомай
на земята при неполивни условия:
ЕКАТТЕ 56335 имот с
206,80 лв. (двеста и с ЕИК 000471536 на
Осма, съставляващ имот с номер
№029033, местност "Райов
шест лева и 80 ст.) основание чл. 12, ал.
029033 (нула, две, девет, нула, три,
байлък” по картата на
5 от Закона за
три) в местността "РАЙОВ
възстановената собственост
общинската
БАЙЛЪК" по картата на
за землището на с. Буково
собственост.
възстановената собственост за
землището на с. Буково. Имотът е
образуван от имот №029012.
Поземлен имот с площ от 4.246
дка. ( четири декара, двеста
Област Пловдивска,
четиридесет и шест квадратни
Имотът се
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от кмета Предоставен на Общинска
землището на с. Буково с НИВА, категория на земята при
на община Първомай служба "Земеделие" гр. Първомай
156,00 лв. (сто
ЕКАТТЕ 56335 имот с
неполивни условия: Осма,
с ЕИК 000471536 на за постановяване на Решение за
петдесет и шест
№031039, местност "Ясака” съставляващ имот с номер 031039
основание чл. 12, ал. възстановяване право на
лева и 00 ст.)
по картата на
(нула, три, едно, нула, три, девет) в
5 от Закона за
собственост на наследниците на
възстановената собственост местността "ЯСАКА" по картата
общинската
Атанас Колев Петров
за землището на с. Буково на възстановената собственост за
собственост.
землището на с. Буково. Имотът е
образуван от имот №031031.
Поземлен имот с площ от 2.006
дка. ( два декара и шест квадратни
Област Пловдивска,
метра) с начин на трайно ползване:
Имотът се
община Първомай,
НИВА, категория на земята при
управлява от кмета
землището на с. Буково с
неполивни условия: Осма,
на община Първомай
ЕКАТТЕ 56335 имот с
73,80 лв.
съставляващ имот с номер 033027
с ЕИК 000471536 на Басри Сабри Махрем от с.
№033027, местност
(седемдесет и три
(нула, три, три, нула, две, седем) в
основание чл. 12, ал. Буково.
"Дългата поляна” по
лева и 80 ст.)
местността "ДЪЛГАТА ПОЛЯНА"
5 от Закона за
картата на възстановената
по картата на възстановената
общинската
собственост за землището
собственост за землището на с.
собственост.
на с. Буково
Буково. Имотът е образуван от
имот №033024.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 2.922
Имотът се
община Първомай,
дка. ( два декара деветстотин,
управлява от кмета
землището на с. Буково с двадесет и два квадратни метра) с 27,60 лв. (двадесет на община Първомай
ЕКАТТЕ 56335 имот с
начин на трайно ползване:
и седем лева и 60
с ЕИК 000471536 на
№034058, местност
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория ст.)
основание чл. 12, ал.
"Коджаманица” по картата на земята при неполивни условия:
5 от Закона за
на възстановената
Десета, съставляващ имот с номер
общинската

РЕШЕНИЕ №303 на
Общински съвет гр.
Първомай, взето на
Заповед за
30.08.2013 год. по
отписване:
протокол №26 и
РД-15-63/2016отписани със Заповед
02-08
№ РД-15-63/08.02.2016
год. на кмета на
община Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№3, том 8, вх. №2170,
дв.вх. №2131 на
10.11.2015 год. в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със заповед РД-15-629
от 27.11.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-629/201511-27
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собственост за землището 034058 (нула, три, четири, нула,
собственост.
на с. Буково
пет, осем) в местността
"КОДЖАМАНИЦА" по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Буково. Имотът е
образуван от имот №034054.
Поземлен имот с площ от 2.304
дка. ( два декара, триста и четири
квадратни метра) с начин на
Област Пловдивска,
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
Имотът се
община Първомай,
НИВА, категория на земята при
управлява от кмета
землището на с. Буково с
неполивни условия: Десета,
на община Първомай
ЕКАТТЕ 56335 имот с
18,70 лв.
съставляващ имот с номер 035056
с ЕИК 000471536 на
№035056, местност
(осемнадесет лева и
(нула, три, пет, нула, пет, шест) в
основание чл. 12, ал.
"Скелята/черешата” по
70 ст.)
местността
5 от Закона за
картата на възстановената
"СКЕЛЯТА/ЧЕРЕШАТА" по
общинската
собственост за землището
картата на възстановената
собственост.
на с. Буково
собственост за землището на с.
Буково. Имотът е образуван от
имот №035053.
Поземлен имот с площ от 2.694
дка. ( два декара, шестстотин
деветдесет и четири квадратни
Област Пловдивска,
метра) с начин на трайно ползване:
Имотът се
община Първомай,
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
управлява от кмета
землището на с. Буково с
на земята при неполивни условия:
на община Първомай
ЕКАТТЕ 56335 имот с
21,80 лв. (двадесет
Десета, съставляващ имот с номер
с ЕИК 000471536 на
№035058, местност
и един лева и
035058 (нула, три, пет, нула, пет,
основание чл. 12, ал.
"Скелята/черешата” по
осемдесет ст.)
осем) в местността
5 от Закона за
картата на възстановената
"СКЕЛЯТА/ЧЕРЕШАТА" по
общинската
собственост за землището
картата на възстановената
собственост.
на с. Буково
собственост за землището на с.
Буково. Имотът е образуван от
имот №035027.
Поземлен имот с площ от 7.266
дка. ( седем декара, двеста
шестдесет и шест квадратни
Област Пловдивска,
метра) с начин на трайно ползване:
Имотът се
община Първомай,
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
управлява от кмета
землището на с. Буково с
на земята при неполивни условия:
на община Първомай
ЕКАТТЕ 56335 имот с
Десета, съставляващ имот с номер 58,90 (петдесет и с ЕИК 000471536 на
№035062, местност
035062 (нула, три, пет, нула,шест, осем лева и 90 ст.) основание чл. 12, ал.
"Скелята/черешата” по
две) в местността
5 от Закона за
картата на възстановената
"СКЕЛЯТА/ЧЕРЕШАТА" по
общинската
собственост за землището
картата на възстановената
собственост
на с. Буково
собственост за землището на с.
Буково. Имотът е образуван от
имот №035060.
Поземлен имот с площ от 1,892
Област Пловдивска,
дка. ( един декар, осемстотин
Имотът се
община Първомай,
деветдесет и два квадратни метра)
управлява от кмета
землището на с. Буково с
с начин на трайно ползване:
на община Първомай
ЕКАТТЕ 56335 имот с
69,50 лв. (шестдесет
НИВА, категория на земята при
с ЕИК 000471536 на
№038070, местност
и девет лева и 50
неполивни условия: Осма,
основание чл. 12, ал.
"Копана чука” по картата
ст.)
съставляващ имот с номер 038070
5 от Закона за
на възстановената
(нула, три, осем, нула, седем, нула)
общинската
собственост за землището
в местността "КОПАНА ЧУКА" по
собственост
на с. Буково
картата на възстановената

1023

1024

1025

1026

1283/04-111283
2014

Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на с. Буково с
ЕКАТТЕ 56335 имот с
№038131, местност
"Копана чука” по картата
на възстановената
собственост за землището
на с. Буково

1284/04-111284
2014

Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на с. Буково с
ЕКАТТЕ 56335 имот с
№038137, местност
"Копана чука” по картата
на възстановената
собственост за землището
на с. Буково

1285/04-111285
2014

Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на с. Буково с
ЕКАТТЕ 56335 имот с
№040084, местност
"Планчовица” по картата
на възстановената
собственост за землището
на с. Буково

1286/04-111286
2014

Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на с. Буково с
ЕКАТТЕ 56335 имот с
№043027, местност
"Айкъна/шушулката” по
картата на възстановената
собственост за землището
на с. Буково

1287/04-111027
1287
2014

Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на с. Буково с
ЕКАТТЕ 56335 имот с

собственост за землището на с.
Буково. Имотът е образуван от
имот №038069.
Поземлен имот с площ от 16,488
дка. ( шестнадесет декара,
четиристотин осемдесет и осем
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
НИВА, категория на земята при
519,40 лв.
неполивни условия: Осма,
(петстотин и
съставляващ имот с номер 038131 деветнадесет лева и
(нула, три, осем, едно, три, едно) в 40 ст.)
местността "КОПАНА ЧУКА" по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Буково. Имотът е образуван от
имот №038121.
Поземлен имот с площ от 6,902
дка. ( шест декара, деветстотин и
два квадратни метра) с начин на
трайно ползване: НИВА, категория
на земята при неполивни условия:
253,60 лв. (двеста
Осма, съставляващ имот с номер
петдесет и три лева
038137 (нула, три, осем, едно, три,
и 60 ст.)
седем) в местността "КОПАНА
ЧУКА" по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Буково. Имотът е
образуван от имот №038129.
Поземлен имот с площ от 11.365
дка. ( единадесет декара, триста
шестдесе и пет квадратни метра) с
начин на трайно ползване: НИВА,
категория на земята при
417,70 лв.
неполивни условия: Осма,
(четиристотин и
съставляващ имот с номер 040084 седемнадесет лева и
(нула, четири, нула, нула, осем,
70 ст.)
четири) в местността
"ПЛАНЧОВИЦА" по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Буково.
Поземлен имот с площ от 15.249
дка. ( петнадесет декара, двеста
четиридесет и девет квадратни
метра) с начин на трайно ползване:
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
427,00 лв.
на земята при неполивни условия:
(четиристотин
Осма, съставляващ имот с номер
двадесет и седем лв.
043027 (нула, четири, три, нула,
и 00 ст.)
две, седем) в местността
"АЙКЪНА/ШУШУЛКАТА" по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Буково.
Поземлен имот с площ от 3.196
117,50 лв. (сто и
дка. ( три декара, сто деветдесет и
седемнадесет лева и
шест квадратни метра) с начин на
50 ст.)
трайно ползване: НИВА, категория

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

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

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

Договор за покупкопродажба вписан под
№50, том 8, вх. №2263,
дв.вх. №2223 на
17.11.2015 год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-628/2015Първомай и отписан 11-27
със заповед РД-15-628
от 27.11.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

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

Имотът се
Част от имота с площ от 2,000
управлява от кмета дка. предоставени на Общинска
на община Първомай служба "Земеделие" гр. Първомай
с ЕИК 000471536 на за постановяване на Решение за

РЕШЕНИЕ №279 на
Общински съвет гр.
Първомай, взето на
20.06.2013 год. по

Заповед за
отписване:
РД-15-64/201602-08
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1030

1288/05-111288
2014

1289/05-111289
2014

1290/05-111290
2014

1031

1291/05-111291
2014

1032

1292/06-111292
2014

№044059, местност "Юрта” на земята при неполивни условия:
по картата на
Осма, съставляващ имот с номер
възстановената собственост 044059 (нула, четири, четири,
за землището на с. Буково нула, пет, девет) в местността
"ЮРТА" по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Буково.
Поземлен имот с площ от 2.814
дка. ( два декара, осемстотин и
четиринадесет квадратни метра) с
Област Пловдивска,
начин на трайно ползване:
община Първомай,
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
землището на с. Буково с
на земята при неполивни условия: 290,40 лв. (двеста и
ЕКАТТЕ 56335 имот с
Четвърта, съставляващ имот с
деветдесет лева и 40
№047054, местност
номер 047054 (нула, четири, седем, ст.)
"Чулфата” по картата на
нула, пет, четири) в местността
възстановената собственост
"ЧУЛФАТА" по картата на
за землището на с. Буково
възстановената собственост за
землището на с. Буково. Имотът е
образуван от имот №047002.
Поземлен имот с площ от 3.143
дка. ( три декара, сто четиридесет
Област Пловдивска,
и три квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
землището на с. Буково с
НИВА, категория на земята при
ЕКАТТЕ 56335 имот с
неполивни условия: Осма,
104,50 лв. (сто и
№049009, местност
съставляващ имот с номер 049009 четири лева и 50 ст)
"Габрето/дупките” по
(нула, четири, девет, нула, нула,
картата на възстановената
девет) в местността
собственост за землището
"ГАБРЕТО/ДУПКИТЕ" по картата
на с. Буково
на възстановената собственост за
землището на с. Буково.
Поземлен имот с площ от 3.182
дка. ( три декара, сто осемдесет и
Област Пловдивска,
два квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
землището на с. Буково с
НИВА, категория на земята при
ЕКАТТЕ 56335 имот с
116,90 лв. (сто и
неполивни условия: Осма,
№049015, местност
шестнадесет лева и
съставляващ имот с номер 049015
"Габрето/дупките” по
90 ст.)
(нула, четири, девет, нула, едно,
картата на възстановената
пет) в местността
собственост за землището
"ГАБРЕТО/ДУПКИТЕ" по картата
на с. Буково
на възстановената собственост за
землището на с. Буково.
Поземлен имот с площ от 1.078
дка. ( един декар, седемдесет и
Област Пловдивска,
осем квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
землището на с. Буково с
НИВА, категория на земята при
ЕКАТТЕ 56335 имот с
39,60 лв. (тридесет
неполивни условия: Осма,
№049021, местност
и девет лева и 60
съставляващ имот с номер 049021
"Габрето/дупките” по
ст.)
(нула, четири, девет, нула, две,
картата на възстановената
едно) в местността
собственост за землището
"ГАБРЕТО/ДУПКИТЕ" по картата
на с. Буково
на възстановената собственост за
землището на с. Буково.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ 0,610 дка. 99,10 лв.
община Първомай, с.
(нула декара, шестотин и десет
(деветдесет и девет

основание чл. 12, ал. възстановяване право на
5 от Закона за
собственост на наследниците на
общинската
Александър Димитров Ников
собственост

протокол №23 и 2,000
дка. отписани със
Заповед № РД-1564/08.02.2016 год. на
кмета на община
Първомай.

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

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

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

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

Имотът се
управлява от кмета

Продаденна търг на Георги
Тилчев Добрев от с. Виница, обл.

Договор за покупко- Заповед за
продажба на недвижим отписване:

Виница с ЕКАТТЕ 11123, квадратни метра) с начин на
лева и 10 ст.)
местност „Чеир пара”, имот трайно ползване: НИВА, категория
с №008127 по картата на на земята при неполивни условия:
възстановената собственост Четвърта, съставляващ имот номер
за землището на с. Виница. 008127 (нула, нула, осем, едно,
две, седем) в местността " ЧЕИР
ПАРА" по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Виница.

1033

1293/06-111293
2014

1294/06-111034
1294
2014

1295/10-111035
1295
2014

1036

1296/10-111296
2014

на община Първомай Пловдив, ул. Георги Ганев" №14
с ЕИК 000471536 на
основание чл.12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

имот частна общинска РД-15-508/2015собственост вп. №192, 10-08
том 5, вх. №1588, дв.
вх. №1563 на
19.08.2015 год. в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15508/08.10.2015 год.

Поземлен имот с площ 1,546 дка.
(един декар, петстотин
Област Пловдивска,
четиридесет и шест квадратни
Имотът се
община Първомай, с.
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от кмета Продаден на "МАП АГРО"
Виница с ЕКАТТЕ 11123, НИВА, категория на земята при
на община Първомай ЕООД със седалище и адрес на
местност " Цигански
неполивни условия: Четвърта,
209, 40 лв. (двеста и с ЕИК 000471536 на управление: с. Виница, ул. "Гео
чеири", имот с №004259 по съставляващ имот номер 004259 девет лева и 40 ст.) основание чл.12, ал. Милев" 20, ЕИК 201410634,
картата на възстановената (нула, нула, четири, две, пет,
5 от Закона за
представлявано от управтеля
собственост за землището девет) в местността " ЦИГАНСКИ
общинската
Атанас Петров Атанасов
на с. Виница.
ЧЕИРИ" по картата на
собственост.
възстановената собственост за
землището на с. Виница.

Договор за покупкопродажба вписан под
№191, том 5, вх.
№1587, дв.вх. №1562
на 10.08.2015 год. и
описан със Заповед
№РД-15476/23.09.2015 год. на
Кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-476/201509-23

Поземлен имот с площ 1,562 дка.
(един декар, петстотин шестдесет
Област Пловдивска,
и два квадратни метра) с начин на
община Първомай, с.
трайно ползване: НИВА, категория
Виница с ЕКАТТЕ 11123, на земята при неполивни условия: 278,10 лв. (двеста
местност " Терлика", имот Четвърта, съставляващ имот номер седемдесет и осем
с №011001 по картата на 011001 (нула, едно, едно, нула,
лева и 10 ст.)
възстановената собственост нула едно) в местността
за землището на с. Виница. "ТЕРЛИКА" по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Виница.

Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан под 63,том 6,
вх. №1684,
дв.вх.№1659 на
31.08.2015 в Службата
по вписвания гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15518/12.10.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-518/201510-12

Област Пловдивска,
община Първомай, гр.
Първомай, кв.Дебър, кв.52,
УПИ ХVІ - 748 по плана на
кв.Дебър, одобрен със
заповед №626/1965 год. и
изменен със заповед №РД15-180/15.04.2014 год.

Незастроен урегулиран поземлен
имот, предназначен за жилищно
строителство с площ от 730 кв. м.
(седемстотин и тридесет
квавадратни метра), съставляващ
УПИ ХVІ - 748 (шестнадесет
римско - седемстотин четиридесет
и осем арабско) в кв.52 (петдесет и
две) по плана на кв. Дебър, гр.
Първомай.

5 587,40 лв. (пет
хиляди петстотин
осемдесет и седем
лева и 40 ст.)

Област Пловдивска,
Застроен урегулиран поземлен
община Първомай, гр.
имот, предназначен за
17 028,00 лв.
Първомай, кв. Дебър, кв.52, общественообслужващи дейности
(седемнадесет
УПИ ІІ -здравен дом по
с площ от 1 980 кв. м. (хиляда
хиляди двадесет и
регулацинния план на
деветстотин и осемдесет
осем лева и 00 ст.)
кв.Дебър, одобрен със
квавадратни метра), съставляващ
заповед №626/1965 год. и УПИ ІІ - здравен дом (две римско -

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

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай с ЕИК
Продаден на Георги Янков
000471536 на
Георгиев от гр. Първомай, кв.
основание чл.12, ал.5 Дебър, ул. "Липите" №1
от Закона за
общинската
собственост.

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

Договор за
покупкопродажба вписан
под №79, том 4,
вх.№1082, дв.вх.
№1063 на
10.06.2015 год.
при Службата по
вписванията гр.
Първомай и
отписан със
Заповед РД-15362/20.07.2015
год. на кмета на
община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-362/201507-20
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изменен със заповед №РД- здравен дом) в кв.52 (петдесет и
общинската
15-180/15.04.2014 год.
две) по регулацинния план на кв.
собственост.
Дебър, гр. Първомай.
Поземлен имот с площ от 4.839
дка. (четири декара, осемстотин
Област Пловдивска,
тридесет и девет квадратни метра)
Имотът се
община Първомай,
с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
землището на с. Буково с
НИВА, категория на земята при
на община Първомай
ЕКАТТЕ 56335 имот с
177,80 лв. (сто и
неполивни условия: Осма,
с ЕИК 000471536 на
№049025, местност
седемдесет и седем
съставляващ имот с номер 049025
основание чл. 12, ал.
"Габрето/дупките” по
лева и 80 ст.)
(нула, четири, девет, нула, две,
5 от Закона за
картата на възстановената
пет) в местността
общинската
собственост за землището
"ГАБРЕТО/ДУПКИТЕ" по картата
собственост
на с. Буково
на възстановената собственост за
землището на с. Буково.
Поземлен имот с площ от 2,688
дка. (два декара, шестстотин
Област Пловдивска,
осемдесет и осем квадратни метра)
Имотът се
община Първомай,
с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
землището на с. Буково с ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
на община Първомай
ЕКАТТЕ 56335 имот с
на земята при неполивни условия: 98,80 лв.
с ЕИК 000471536 на
№049094, местност
Осма, съставляващ имот с номер (деветдесет и осем
основание чл. 12, ал.
"Габрето/дупките” по
049094 (нула, четири, девет, нула, лева и 80 ст.)
5 от Закона за
картата на възстановената девет, четири) в местността
общинската
собственост за землището "ГАБРЕТО/ДУПКИТЕ" по картата
собственост
на с. Буково
на възстановената собственост за
землището на с. Буково. Имотът е
образуван от имот №049083.
Поземлен имот с площ от 5,014
дка. (пет декара, четиринадесет
квадратни метра) с начин на
Област Пловдивска,
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
Имотът се
община Първомай,
НИВА, категория на земята при
управлява от кмета
землището на с. Буково с
неполивни условия: Осма,
на община Първомай
ЕКАТТЕ 56335 имот с
166,70 лв. (сто
съставляващ имот с номер 050043
с ЕИК 000471536 на
№050043, местност
шестдесет и шест
(нула, пет, нула, нула, четири, три)
основание чл. 12, ал.
"Скелето/Станчовица” по
лева и 70 ст.)
в местността
5 от Закона за
картата на възстановената
"СКЕЛЕТО/СТАНЧОВИЦА" по
общинската
собственост за землището
картата на възстановената
собственост
на с. Буково
собственост за землището на с.
Буково. Имотът е образуван от
имот №050009.
Поземлен имот с площ от 1.660
дка. (един декар, шестстотин и
Област Пловдивска,
шестдесет квадратни метра) с
Имотът се
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА,
управлява от кмета
землището на с. Буково с категория на земята при
на община Първомай
14,20 лв.
ЕКАТТЕ 56335 имот с
неполивни условия: Десета,
с ЕИК 000471536 на
(Четиринадесет лева
№051013, местност
съставляващ имот с номер 051013
основание чл. 12, ал.
и 20 ст.)
"Бозалъково” по картата на (нула, пет, едно, нула, едно, три) в
5 от Закона за
възстановената собственост местността "БОЗАЛЪКОВО" по
общинската
за землището на с. Буково картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на с.
Буково.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 5.597
Имотът се
123,90 лв. (сто
община Първомай,
дка (пет декара, петстотин
управлява от кмета
двадесет и три лева
землището на с. Буково с деветдесет и седем квадратни
на община Първомай
и 90 ст.)
ЕКАТТЕ 56335 имот с
метра) с начин на трайно ползване:
с ЕИК 000471536 на
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№051062, местност
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
"Бозалъково” по картата на на земята при неполивни условия:
възстановената собственост Десета (2.518) и Осма (3.079),
за землището на с. Буково. съставляващ имот с номер 051062
(нула, пет, едно, нула, шест, две) в
местността "БОЗАЛЪКОВО" по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Буково.
Поземлен имот с площ от 2.682
дка (два декара, шестстотин
осемдесет и два квадратни метра) с
Област Пловдивска,
начин на трайно ползване: НИВА,
община Първомай,
категория на земята при
землището на с. Буково с
неполивни условия: Десета,
ЕКАТТЕ 56335 имот с
22,90 лв. (двадесет
съставляващ имот с номер 051109
№051109, местност
и два лева и 90 ст.)
(нула, пет, едно, едно, нула, девет)
"Бозалъково” по картата на
в местността "БОЗАЛЪКОВО" по
възстановената собственост
картата на възстановената
за землището на с. Буково.
собственост за землището на с.
Буково. Имотът е образуван от
имот №051079.
Поземлен имот с площ от 0.533
дка (нула декара, петстотин
тридесет и три квадратни метра) с
Област Пловдивска,
начин на трайно ползване: НИВА,
община Първомай,
категория на земята при
землището на с. Буково с
неполивни условия: Десета,
ЕКАТТЕ 56335 имот с
4,60 лв. (четири
съставляващ имот с номер 051111
№051111, местност
лева и 60 ст.)
(нула, пет, едно, едно, едно, едно)
"Бозалъково” по картата на
в местността "БОЗАЛЪКОВО" по
възстановената собственост
картата на възстановената
за землището на с. Буково.
собственост за землището на с.
Буково. Имотът е образуван от
имот №051079.

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

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

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

Имотът се
Поземлен имот с площ от 7,187
управлява от кмета
дка (седем декара, сто осемдесет и
на община Първомай
Област Пловдивска,
седем квадратни метра) с начин на
с ЕИК 000471536 на
община Първомай,
трайно ползване: НИВА, категория
основание чл. 12, ал.
землището на с. Буково с
на земята при неполивни условия:
5 от Закона за
ЕКАТТЕ 56335 имот с
61,40 лв. (шестдесет
Десета, съставляващ имот с номер
общинската
№052017, местност "Късю”
и един лева и 40 ст.)
052017 (нула, пет, две, нула, едно,
собственост.
по картата на
седем) в местността "КЪСЮ" по
ДОГОВОР за наем
възстановената собственост
картата на възстановената
№РД-13-87 от
за землището на с. Буково.
собственост за землището на с.
08.02.2019 за срок от
Буково.
1 год. с Фахри
Ферадов
Поземлен имот с площ от 4,505
Област Пловдивска,
дка (четири декара, петстотин и
Имотът се
община Първомай,
пет квадратни метра) с начин на
управлява от кмета
землището на с. Буково с трайно ползване: НИВА, категория
на община Първомай
ЕКАТТЕ 56335 имот с
на земята при неполивни условия: 38,50 лв. (тридесет с ЕИК 000471536 на
№052053, местност "Късю” Десета, съставляващ имот с номер и осем лева и 50 ст.) основание чл. 12, ал.
по картата на
052053 (нула, пет, две, нула, пет,
5 от Закона за
възстановената собственост три) в местността "КЪСЮ" по
общинската
за землището на с. Буково. картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на с.
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Буково. Имотът е образуван от
имот №052004.
Поземлен имот с площ от 13.088
дка. (тринадесет декара, осемдесет
Област Пловдивска,
и осем квадратни метра) с начин
Имотът се
община Първомай,
на трайно ползване: НИВА,
управлява от кмета
землището на с. Буково с категория на земята при
на община Първомай
1 142,80 лв. (хиляда
ЕКАТТЕ 56335 имот с
неполивни условия: Десета (4.580)
с ЕИК 000471536 на
сто четиридесет и
№053027, местност
и Четвърта (8.508), съставляващ
основание чл. 12, ал.
два лева и 80 ст.)
"Котките” по картата на
имот с номер 053027 (нула, пет,
5 от Закона за
възстановената собственост три, нула, две, седем) в местността
общинската
за землището на с. Буково. "КОТКИТЕ" по картата на
собственост.
възстановената собственост за
землището на с. Буково.
Поземлен имот с площ от 3.332
Имотът се
дка. (три декара, триста тридесет и
управлява от кмета
три квадратни метра) с начин на
на община Първомай
Област Пловдивска,
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
с ЕИК 000471536 на
община Първомай,
НИВА, категория на земята при
основание чл. 12, ал.
землището на с. Буково с
неполивни условия: Десета,
24,00 лв. (двадесет 5 от Закона за
ЕКАТТЕ 56335 имот с
съставляващ имот с номер 054095 и четири лева и 00 общинската
№054095, местност "Кара
(нула, пет, четири, нула, девет,
ст.)
собственост.
чаир” по картата на
пет) в местността "КАРА ЧАИР"
Договор за наем
възстановената собственост
по картата на възстановената
№13-246 от
за землището на с. Буково.
собственост за землището на с.
26.07.2019 г. за 1
Буково. Имотът е образуван от
год. с "ШАНС -2007"
имот с номер 054008.
ООД
Поземлен имот с площ от 0.131
дка. (нула декара, сто тридесет и
един квадратни метра) с начин на
Област Пловдивска,
Имотът се
трайно ползване: НИВА, категория
община Първомай,
управлява от кмета
на земята при неполивни условия:
землището на с. Буково с
на община Първомай
Осма, съставляващ имот с номер
ЕКАТТЕ 56335 имот с
4,40 лв. (четири
с ЕИК 000471536 на
054103 (нула, пет, четири, едно,
№054103, местността "Кара
лева и 40 ст.)
основание чл. 12, ал.
нула, три) в местността "КАРА
чаир” по картата на
5 от Закона за
ЧАИР" по картата на
възстановената собственост
общинската
възстановената собственост за
за землището на с. Буково.
собственост.
землището на с. Буково, област
Пловдив. Имотът е образуван от
имот с номер 054099.
Поземлен имот с площ от 3,088
дка. (три декара, осемдесет и осем
Област Пловдив, община квадратни метра) с начин на
Имотът се
Първомай, землището на с. трайно ползване: НИВА, категория
управлява от кмета
Буково с ЕКАТТЕ 56335, на земята при неполивни условия:
на община Първомай
местността "Кара чаир",
Десета, съставляващ имот
26,40 лв. (Двадесет с ЕИК 000471536 на
имот с №054106 по картата №054106 (нула, пет, четири, едно, и шест лева и 40 ст.) основание чл.12, ал.5
на възстановената
нула, шест) в местността "КАРА
от Закона за
собственост за землището ЧАИР” по картата на
общинската
на с. Буково.
възстановената собственост за
собственост.
землището на с. Буково. Имотът е
образуван от имот №054101.
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 26.758
Имотът се
Първомай, землището на с. дка. (двадесет и шест декара,
управлява от кмета
192,70 лв. (сто
Буково с ЕКАТТЕ 56335, седемстотин петдесет и осем
на община Първомай
деветдесет и два
местността "Орташки
квадратни метра) с начин на
с ЕИК 000471536 на
лева и 70 ст.)
чаир", имот с №055025 по трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
основание чл.12, ал.5
картата на възстановената НИВА, категория на земята при
от Закона за
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собственост за землището неполивни условия: Десета,
на с. Буково.
съставляващ имот №055025 (нула,
пет, пет, нула, две, пет) в
местността "ОРТАШКИ ЧАИР” по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Буково.
Поземлен имот с площ от 3.499
дка. (три декара, четиристотин
Област Пловдив, община деветдесет и девет квадратни
Първомай, землището на с. метра) с начин на трайно ползване:
Буково с ЕКАТТЕ 56335, ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
29,90 лв. (двадесет
местността "Орташки
на земята при неполивни условия:
и девет лева и 90
чаир", имот с №055079 по Десета, съставляващ имот
ст.)
картата на възстановената №055079 (нула, пет, пет, нула,
собственост за землището седем, девет) в местността
на с. Буково.
"ОРТАШКИ ЧАИР” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Буково.
Поземлен имот с площ от 0,400
дка. (нула декара, четиристотин
квадратни метра) с начин на
Област Пловдив, община
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
Първомай, землището на с.
НИВА, категория на земята при
Буково с ЕКАТТЕ 56335,
неполивни условия: Десета,
местността "Орташки
3,40 лв. (три лева и
съставляващ имот №055093 (нула,
чаир", имот с №055093 по
40 ст.)
пет, пет, нула, девет, три) в
картата на възстановената
местността "ОРТАШКИ ЧАИР” по
собственост за землището
картата на възстановената
на с. Буково.
собственост за землището на с.
Буково. Имотът е образуван от
имот номер 055068.
Поземлен имот с площ от 6,495
дка. (шест декара, четиристотин
деветдесет и пет квадратни метра)
Област Пловдив, община
с начин на трайно ползване:
Първомай, землището на с.
НИВА, категория на земята при
Буково с ЕКАТТЕ 56335,
неполивни условия: Девета,
119,50 лв. (сто и
местността "Равната
съставляващ имот №056114 (нула, деветнадесет лева и
келемя", имот с №056114
пет, шест, едно, едно, четири) в
50 ст.)
по картата на
местността "РАВНАТА КЕЛЕМЯ”
възстановената собственост
по картата на възстановената
за землището на с. Буково.
собственост за землището на с.
Буково. Имотът е образуван от
имот номер 056076.
Поземлен имот с площ от 2,608
дка. (два декара, шестстотин и
Област Пловдив, община осем квадратни метра) с начин на
Първомай, землището на с. трайно ползване: НИВА, категория
Буково с ЕКАТТЕ 56335, на земята при неполивни условия:
48,00 лв.
местността "Равната
Девета, съставляващ имот
(четиридесет и осем
келемя", имот с №056124 №056124 (нула, пет, шест, едно,
лева и 00 ст.)
по картата на
две, четири) в местността
възстановената собственост "РАВНАТА КЕЛЕМЯ” по картата
за землището на с. Буково. на възстановената собственост за
землището на с. Буково. Имотът е
образуван от имот номер 056115.
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 0,413
7,60 лв. (седем лева

общинската
собственост.

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

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

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

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

Имотът се
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Първомай, землището на с. дка. (нула декара, четиристотин и и 60 ст.)
Буково с ЕКАТТЕ 56335, тринадесет квадратни метра) с
местността "Равната
начин на трайно ползване: НИВА,
келемя", имот с №056145 категория на земята при
по картата на
неполивни условия: Девета,
възстановената собственост съставляващ имот номер 056145
за землището на с. Буково. (нула, пет, шест, едно, четири, пет)
в местността "РАВНАТА
КЕЛЕМЯ” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Буково. Имотът е
образуван от имот номер 056122.
Поземлен имот с площ от 42,399
дка. (четиридесет и два декара,
триста деветдесет и девет
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: НИВА, категория
землището на с. Буково с
на земята при неполивни условия: 780,10 лв.
ЕКАТТЕ 56335 имот с
Девета, съставляващ имот с номер (седемстотин и
№058097, местност
058097 (нула, пет, осем, нула,
осемдесет лева и 10
"Мандр. път/ортаклъка” по
девет, седем) в местността
ст.)
картата на възстановената
"МАНДР. ПЪТ/ОРТАКЛЪКА" по
собственост за землището
картата на възстановената
на с. Буково.
собственост за землището на с.
Буково. Имотът е образуван от
имот с номер 058008.
Поземлен имот с площ от 4,000
дка. (четири декара) с начин на
Област Пловдивска,
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
община Първомай,
НИВА, категория на земята при
землището на с. Буково с
неполивни условия: Девета,
ЕКАТТЕ 56335 имот с
73,60 лв.
съставляващ имот с номер 056148
№056148, местност
(седемдесет и три
(нула, пет, шест, едно, четири,
"Равната келемя” по
лева и 60 ст.)
осем) в местността "РАВНАТА
картата на възстановената
КЕЛЕМЯ" по картата на
собственост за землището
възстановената собственост за
на с. Буково.
землището на с. Буково. Имотът е
образуван от имот с номер 056063.
Поземлен имот с площ от 15,065
дка. (петнадесет декара, шестдесет
Област Пловдивска,
и пет квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: НИВА, категория
землището на с. Буково с
на земята при неполивни условия: 277,20 лв. (двеста
ЕКАТТЕ 56335 имот с
Девета, съставляващ имот с номер седемдесет и седем
№057015, местност
057015 (нула, пет, седем, нула,
лева и 20 ст.)
"Маджарско” по картата на
едно, пет) в местността
възстановената собственост
"МАДЖАРСКО" по картата на
за землището на с. Буково.
възстановената собственост за
землището на с. Буково.
Поземлен имот с площ от 3,197
Област Пловдивска,
дка. (три декара, сто деветдесет и
община Първомай,
седем квадратни метра) с начин на
землището на с. Буково с
трайно ползване: НИВА, категория
ЕКАТТЕ 56335 имот с
58,80 лв. (петдесет
на земята при неполивни условия:
№057031, местност
и осем лева и 80 ст.)
Девета, съставляващ имот с номер
"Маджарско” по картата на
057031 (нула, пет, седем, нула,
възстановената собственост
три, едно) в местността
за землището на с. Буково.
"МАДЖАРСКО" по картата на

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

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

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

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

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.
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възстановената собственост за
землището на с. Буково. Имотът е
образуван от имот с номер 057022.
Поземлен имот с площ от 3,115
дка. (три декара, сто и петнадесет
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
Имотът се
община Първомай,
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
управлява от кмета
землището на с. Буково с НИВА, категория на земята при
на община Първомай
57,30 лв. (петдесет
ЕКАТТЕ 56335 имот с
неполивни условия: Девета,
с ЕИК 000471536 на
и седем лева и 30
№057043, местност
съставляващ имот с номер 057043
основание чл. 12, ал.
ст.)
"Маджарско” по картата на (нула, пет, седем, нула, четири,
5 от Закона за
възстановената собственост три) в местността "МАДЖАРСКО"
общинската
за землището на с. Буково. по картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на с.
Буково.
Поземлен имот с площ от 4,999
дка. (четири декара, деветстотин
Област Пловдивска,
деветдесет и девет квадратни
Имотът се
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
землището на с. Буково с ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
на община Първомай
92,00 лв.
ЕКАТТЕ 56335 имот с
на земята при неполивни условия:
с ЕИК 000471536 на
(деветдесет и два
№057044, местност
Девета, съставляващ имот с номер
основание чл. 12, ал.
лева)
"Маджарско” по картата на 057044 (нула, пет, седем, нула,
5 от Закона за
възстановената собственост четири, четири) в местността
общинската
за землището на с. Буково. "МАДЖАРСКО" по картата на
собственост.
възстановената собственост за
землището на с. Буково.
Поземлен имот с площ от 17,657
дка. (седемнадесет декара,
шестстотин петдесет и седем
Област Пловдивска,
Имотът се
квадратни метра) с начин на
община Първомай,
управлява от кмета
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
землището на с. Буково с
на община Първомай
НИВА, категория на земята при
324,80 лв. (триста
ЕКАТТЕ 56335 имот с
с ЕИК 000471536 на
неполивни условия: Девета,
двадесет и четири
№057051, местност
основание чл. 12, ал.
съставляващ имот с номер 057051 лева и 80 ст.)
"Маджарско” по картата на
5 от Закона за
(нула, пет, седем, нула, пет, едно) в
възстановената собственост
общинската
местността "МАДЖАРСКО" по
за землището на с. Буково.
собственост.
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Буково.
Поземлен имот с площ от 4,684
дка. (четири декара, шестстотин
осемдесет и четири квадратни
Област Пловдивска,
Имотът се
метра) с начин на трайно ползване:
община Първомай,
управлява от кмета
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
землището на с. Буково с
на община Първомай
на земята при неполивни условия:
ЕКАТТЕ 56335 имот с
86,20 лв. (осемдесет с ЕИК 000471536 на
Девета, съставляващ имот с номер
№057094, местност
и шест лева и 20 ст.) основание чл. 12, ал.
057094 (нула, пет, седем, нула,
"Маджарско” по картата на
5 от Закона за
девет, четири) в местността
възстановената собственост
общинската
"МАДЖАРСКО" по картата на
за землището на с. Буково.
собственост.
възстановената собственост за
землището на с. Буково. Имотът е
образуван от имот с №057008.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 36,806
Имотът се
677,20 лв.
община Първомай,
дка. (тридесет и шест декара,
управлява от кмета
(шестстотин
землището на с. Буково с осемстотин и шест квадратни
на община Първомай
седемдесет и седем
ЕКАТТЕ 56335 имот с
метра) с начин на трайно ползване:
с ЕИК 000471536 на
лева и 20 ст.)
№057098, местност
НИВА, категория на земята при
основание чл. 12, ал.
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"Маджарско” по картата на неполивни условия: Девета,
5 от Закона за
възстановената собственост съставляващ имот с номер 057098
общинската
за землището на с. Буково. (нула, пет, седем, нула, девет,
собственост.
осем) в местността
"МАДЖАРСКО" по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Буково. Имотът е
образуван от имот с №057092.
Поземлен имот с площ от 3,658
дка. (три декара, шестстотин
Област Пловдивска,
петдесет и осем квадратни метра) с
Имотът се
община Първомай,
начин на трайно ползване:
управлява от кмета
землището на с. Буково с ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
на община Първомай
ЕКАТТЕ 56335 имот с
на земята при неполивни условия:
67,30 (шестдесет и с ЕИК 000471536 на
№059001, местност
Девета, съставляващ имот с номер
седем лева и 30 ст.) основание чл. 12, ал.
"Лисичи камък/катранж” 059001 (нула, пет, девет, нула,
5 от Закона за
по картата на
нула, едно) в местността
общинската
възстановената собственост "ЛИСИЧИ КАМЪК/КАТРАНЖ"
собственост.
за землището на с. Буково. по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Буково.
Поземлен имот с площ от 6,597
дка. (шест декара, петстотин
Област Пловдивска,
деветдесет и седем квадратни
Имотът се
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
землището на с. Буково с
НИВА, категория на земята при
на община Първомай
ЕКАТТЕ 56335 имот с
121,40 лв. (сто
неполивни условия: Девета,
с ЕИК 000471536 на
№059002, местност
двадесет и един лева
съставляващ имот с номер 059002
основание чл. 12, ал.
"Лисичи камък/катранж”
и 40 ст.)
(нула, пет, девет, нула, нула, две) в
5 от Закона за
по картата на
местността "ЛИСИЧИ
общинската
възстановената собственост
КАМЪК/КАТРАНЖ" по картата
собственост.
за землището на с. Буково.
на възстановената собственост за
землището на с. Буково.
Поземлен имот с площ от 4,390
дка. (четири декара, триста и
Област Пловдивска,
деветдесет квадратни метра) с
Имотът се
община Първомай,
начин на трайно ползване:
управлява от кмета
землището на с. Буково с ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
на община Първомай
ЕКАТТЕ 56335 имот с
на земята при неполивни условия:
31,60 лв. (тридесет с ЕИК 000471536 на
№059064, местност
Десета, съставляващ имот с номер
и един лева и 60 ст.) основание чл. 12, ал.
"Лисичи камък/катранж” 059064 (нула, пет, девет, нула,
5 от Закона за
по картата на
шест, четири) в местността
общинската
възстановената собственост "ЛИСИЧИ КАМЪК/КАТРАНЖ"
собственост.
за землището на с. Буково. по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Буково.
Поземлен имот с площ от 22,987
дка. (двадесет и два декара,
Област Пловдивска,
деветстотин осемдесет и седем
Имотът се
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
управлява от кмета
землището на с. Буково с
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА 423,00 лв.
на община Първомай
ЕКАТТЕ 56335 имот с
НИВА, категория на земята при
(четиристотин
с ЕИК 000471536 на
№059073, местност
неполивни условия: Девета,
двадесет и три лева основание чл. 12, ал.
"Лисичи камък/катранж”
съставляващ имот с номер 059073 и 00 ст.)
5 от Закона за
по картата на
(нула, пет, девет, нула, седем, три)
общинската
възстановената собственост
в местността "ЛИСИЧИ
собственост.
за землището на с. Буково.
КАМЪК/КАТРАНЖ" по картата
на възстановената собственост за
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землището на с. Буково. Имотът е
образуван от имот с номер 059026.
Поземлен имот с площ от 6,262
дка. (шест декара, двеста
Област Пловдивска,
шестдесет и два квадратни метра)
община Първомай,
Имотът се
с начин на трайно ползване:
землището на село Добри
управлява от кмета
НИВА. Категория на земята при
дол с ЕКАТТЕ 21440,
767,90 лв.
на община Първомай
неполивни условия: Четвърта,
местност "Реал. граници(седемстотин
с ЕИК 000471536 на
съставляващ имот с номер 026007
18Ж А1" имот с №026007
шестдесет и седем основание чл.12, ал.5
(нула, две, шест, нула, нула, седем)
по картата на
лева и 90 ст.)
от Закона за
в местността "РЕАЛ. ГРАНИЦИвъзстановената собственост
общинската
18Ж А1” по картата на
за землището нас. Добри
собственост.
възстановената собственост за
дол.
землището на с. Добри дол, област
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 2,052
дка. (два декара, петдесет и два
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
Имотът се
община Първомай,
трайно ползване: НИВА.
управлява от кмета
землището на село Добри Категория на земята при
на община Първомай
дол с ЕКАТТЕ 21440,
неполивни условия: Шеста (2,027) 156,00 лв. (сто
с ЕИК 000471536 на
местност "32 между
и Пета (0,025) съставляващ имот с петдесет и шест
основание чл.12, ал.5
реките" имот с №050023 по номер 050023 (нула, пет, нула,
лева и 00 ст.)
от Закона за
картата на възстановената нула, две, три) в местността "32
общинската
собственост за землището МЕЖДУ РЕКИТЕ” по картата на
собственост.
нас. Добри дол.
възстановената собственост за
землището на с. Добри дол, област
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,079
дка. (един декар, седемдесет и
Област Пловдивска,
девет квадратни метра) с начин на
Имотът се
община Първомай,
трайно ползване: ТЕРЕН - ГР.
управлява от кмета
землището на с. Бяла река с
ДВИЖ., категория на земята при 1 424,30 лв. (хиляда на община Първомай
ЕКАТТЕ 07675 имот с
Продаден на Църква "Свети
неполивни условия: Пета,
четиристотин
с ЕИК 000471536 на
№000325 в местността
Димитър" с. Бяла река с ЕИК
съставляващ имот с номер 000325 двадесет и четири основание чл.12, ал.5
"Чомурлука"по картата на
176216188
(нула, нула, нула, три, две, пет) в лева и 30 ст.)
от Закона за
възстановената собственост
местността "ЧОМУРЛУКА" по
общинската
за землището на с. Бяла
картата на възстановената
собственост.
река.
собственост за землището на село
Бяла река, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 3,580
дка. (три декара, петстотин и
осемдесет квадратни метра) с
Област Пловдивска,
начин на трайно ползване:
Имотът се
община Първомай,
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
управлява от кмета
землището на с. Буково с
на земята при неполивни условия:
на община Първомай
ЕКАТТЕ 56335 имот с
Десета, съставляващ имот с номер 25,80 лв. (двадесет с ЕИК 000471536 на
№059076, местност
059076 (нула, пет, девет, нула,
и пет лева и 80 ст.) основание чл. 12, ал.
"Лисичи камък/катранж”
седем, шест) в местността
5 от Закона за
по картата на
"ЛИСИЧИ КАМЪК/КАТРАНЖ"
общинската
възстановената собственост
по картата на възстановената
собственост.
за землището на с. Буково.
собственост за землището на с.
Буково. Имотът е образуван от
имот с номер 059047.
Област Пловдивска,
Застроен урегулиран поземлен
7 224, 00 лв. (седем Имотът се
община Първомай, село
имот с площ от 1 680 кв.м. (хиляда хиляди двеста
управлява от кмета
Искра, кв. 14, УПИ VІ шестотин и осемдесет квадратни двадесет и четири на Община
общински, търговия,
метра), съставляващ УПИ VІ лева и 00 ст.)
Първомай с ЕИК

Договор за покупкопродажба вписан под
№185, том 3, вх. №942,
дв.вх. №923 на
Заповед за
21.05.2015 год. в
отписване:
Службата по
РД-15-361/2015вписванията гр.
07-20
Първомай и отписан
със Заповед РД-15360/20.07.2015 год..
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услуги и възстановяване по общински, търговия, услуги и
регулационния план на с. възстановяване (шест римско тире
Искра , одобрен със
общински, търговия, услуги и
заповед №308/1971 год. и възстановяване) в кв. 14
изменен със заповеди РД- (четиринадесет) по плана на с.
15-242/08.04.2005, РД-15- Искра, община Първомай, област
243/08.04.2005 г. и №РД- Пловдив. Има ПУП и образуван
15- 439/22.06.2007 год. на нов УПИ ХІ - търг. с площ 303
кмета на община Първомай кв.м. съставен АЧОС №1639 /2018
год. ОСТАВА ДВОРНО МЯСТО 1
377 кв.м.
Поземлен имот с площ от 24,754
дка. (двадесет и четири декара,
седемстотин петдесет и четири
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
землището на с. Буково с
НИВА, категория на земята при
455,50 лв.
ЕКАТТЕ 56335 имот с
неполивни условия: Девета,
(четиристотин
№059077, местност
съставляващ имот с номер 059077 петдесет и пет лева
"Лисичи камък/катранж”
(нула, пет, девет, нула,седем,
и 50 ст.)
по картата на
седем ) в местността "ЛИСИЧИ
възстановената собственост
КАМЪК/КАТРАНЖ" по картата
за землището на с. Буково.
на възстановената собственост за
землището на с. Буково. Имотът е
образуван от имот с номер 059040.
Поземлен имот с площ от 3,126
дка. (три декара, сто двадесет и
Област Пловдивска,
шест квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: НИВА, категория
землището на с. Буково с на земята при неполивни условия:
ЕКАТТЕ 56335 имот с
Девета, съставляващ имот с номер 57,50 лв. (петдесет
№059079, местност
059079 (нула, пет, девет, нула,
и седем лева и 50
"Лисичи камък/катранж” седем, девет) в местността
ст.)
по картата на
"ЛИСИЧИ КАМЪК/КАТРАНЖ"
възстановената собственост по картата на възстановената
за землището на с. Буково. собственост за землището на с.
Буково. Имотът е образуван от
имот с номер 059013.
Поземлен имот с площ от 42, 272
дка. (четиридесет и два декара,
двеста седемдесет и два квадратни
Област Пловдивска,
метра) с начин на трайно ползване:
община Първомай,
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
землището на с. Буково с
на земята при неполивни условия: 777,80 лв.
ЕКАТТЕ 56335 имот с
Девета, съставляващ имот с номер (седемстотин
№059081, местност
059081 (нула, пет, девет, нула,
седемдесет и седем
"Лисичи камък/катранж”
осем, едно ) в местността
лева и 80 ст)
по картата на
"ЛИСИЧИ КАМЪК/КАТРАНЖ"
възстановената собственост
по картата на възстановената
за землището на с. Буково.
собственост за землището на с.
Буково. Имотът е образуван от
имот с номер 059021.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 3,219
община Първомай,
дка. (три декара, двеста и
землището на с. Буково с деветнадесет квадратни метра) с
23,20 лв. (двадесет
ЕКАТТЕ 56335 имот с
начин на трайно ползване:
и три лева и 20 ст.)
№059086, местност
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
"Лисичи камък/катранж” на земята при неполивни условия:

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

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

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

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

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
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по картата на
Десета, съставляващ имот с номер
възстановената собственост 059086 (нула, пет, девет, нула,
за землището на с. Буково. осем, шест) в местността
"ЛИСИЧИ КАМЪК/КАТРАНЖ"
по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Буково. Имотът е образуван от
имот с номер 059084.
Поземлен имот с площ от 1,442
дка. (един декар, четирисотин
Област Пловдив, община четиридесет и два квадратни
Първомай, землището на с. метра) с начин на трайно ползване:
Буково с ЕКАТЕ 56335,
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
местността "Требището", на земята при неполивни условия: 26,50 лв. (двадесет
имот с №060021 по картата Девета, съставляващ имот с номер и шест лева и 50 ст.)
на възстановената
060021 (нула, шест, нула, нула,
собственост за землището две, едно) в местността
на с. Буково.
"ТРЕБИЩЕТО" по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Буково.
Поземлен имот с площ от 25,144
дка. (двадесет и пет декара, сто
Област Пловдив, община четиридесет и четири квадратни
Първомай, землището на с. метра) с начин на трайно ползване:
Буково с ЕКАТЕ 56335,
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория 462,60 лв.
местността "Требището", на земята при неполивни условия: (четиристотин
имот с №060057 по картата Девета, съставляващ имот с номер шестдесет и два
на възстановената
060057 (нула, шест, нула, нула,
лева и 60 ст.)
собственост за землището пет, седем) в местността
на с. Буково.
"ТРЕБИЩЕТО" по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Буково.
Поземлен имот с площ от 15,212
дка (петнадесет декара, двеста и
дванадесет квадратни метра) с
Област Пловдив, община
начин на трайно ползване:
Първомай, землището на с.
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
Буково с ЕКАТТЕ 56335,
на земята при неполивни условия:
местността "Требището",
279,90 лв. (двеста
Девета, съставляващ имот с номер
имот с №060060 по Картата
седемдесет и девет
060060 (нула, шест, нула, нула,
на възстановената
лева и 90 ст.)
шест, нула) в местността
собственост за землището
"ТРЕБИЩЕТО" по картата на
на село Буково, област
възстановената собственост за
Пловдив.
землището на село Буково, област
Пловдив. Имотът е образуван от
имот с номер 060030.
Поземлен имот с площ от 1,150
дка (един декар, сто и петдесет
Област Пловдив, община
квадратни метра) с начин на
Първомай, землището на с.
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
Буково с ЕКАТТЕ 56335,
НИВА, категория на земята при
местността "Требището",
неполивни условия: Девета,
21,20 лв. (двадесет
имот с №060065 по Картата
съставляващ имот с номер 060065 и един лева и 20 ст.)
на възстановената
(нула, шест, нула, нула, шест, пет)
собственост за землището
в местността "ТРЕБИЩЕТО" по
на село Буково, област
картата на възстановената
Пловдив.
собственост за землището на село
Буково, област Пловдив. Имотът е

общинската
собственост.

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

Имотът се
Част от имота с площ от 4,500
управлява от кмета
дка. предоставени на Общинска
на община Първомай
служба "Земеделие" гр. Първомай
с ЕИК 000471536 на
за постановяване на Решение за
основание чл. 12, ал.
възстановяване право на
5 от Закона за
собственост на наследниците на
общинската
Петър Трифонов Дойчев
собственост.

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

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

РЕШЕНИЕ №542 на
Общински съвет гр.
Първомай, взето на
15.07.2011 год. по
протокол №59 и
отписани 4,500 дка.
със Заповед № РД-1566/08.02.2016 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-66/201602-08

1082

1342/15-121342
2014

1083

1343/15-121343
2014

1084

1344/16-121344
2014

1085

1345/16-121345
2014

1086

1346/16-121346
2014

образуван от имот с номер 060063.
Поземлен имот с площ от 0,417
дка (нула декара, четиристотин и
седемнадесет квадратни метра) с
Област Пловдив, община
начин на трайно ползване:
Имотът се
Първомай, землището на с.
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
управлява от кмета
Буково с ЕКАТТЕ 56335,
на земята при неполивни условия:
на община Първомай
местността "Требището",
Девета, съставляващ имот с номер 7,70 лв. (седем лева с ЕИК 000471536 на
имот с №060068 по Картата
060068 (нула, шест, нула, нула,
и 70 ст.)
основание чл. 12, ал.
на възстановената
шест, осем) в местността
5 от Закона за
собственост за землището
"ТРЕБИЩЕТО" по картата на
общинската
на село Буково, област
възстановената собственост за
собственост.
Пловдив.
землището на село Буково, област
Пловдив. Имотът е образуван от
имот с номер 060063.
Поземлен имот с площ от 3,042
дка (три декара, четиридесет и два
Област Пловдив, община квадратни метра) с начин на
Имотът се
Първомай, землището на с. трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
управлява от кмета
Буково с ЕКАТТЕ 56335, НИВА, категория на земята при
на община Първомай
местността "Требището", неполивни условия: Девета,
56,00 лв. (петдесет с ЕИК 000471536 на
имот с №060072 по Картата съставляващ имот с номер 060072
и шест лева и 00 ст.) основание чл.12, ал.
на възстановената
(нула, шест, нула, нула, седем, две)
5 от Закона за
собственост за землището в местността "ТРЕБИЩЕТО" по
общинската
на село Буково, област
картата на възстановената
собственост.
Пловдив.
собственост за землището на село
Буково, област Пловдив. Имотът е
образуван от имот с номер 060070.
Поземлен имот с площ от 9,459
Имотът се
дка (девет декара, четиристотин
управлява от кмета
петдесет и девет квадратни метра)
Област Пловдив, община
на община Първомай
с начин на трайно ползване:
Първомай, землището на с.
с ЕИК 000471536 на
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
Буково с ЕКАТТЕ 56335,
основание чл.12, ал.
на земята при неполивни условия:
местността "Требището",
174,00 лв. (сто
5 от Закона за
Девета, съставляващ имот с номер
имот с №060075 по Картата
седемдесет и четири общинската
060075 (нула, шест, нула, нула,
на възстановената
лева и 00 ст.)
собственост.
седем, пет) в местността
собственост за землището
ДОГОВОР за наем
"ТРЕБИЩЕТО" по картата на
на село Буково, област
№РД-13-87 от
възстановената собственост за
Пловдив.
08.02.2019 за срок от
землището на село Буково, област
1 год. с Фахри
Пловдив. Имотът е образуван от
Ферадов
имот с номер 060054.
Поземлен имот с площ от 12,869
дка. (дванадесет декара,
осемстотин шестдесет и девет
Област Пловдив, община
Имотът се
квадратни метра) с начин на
Първомай, землището на с.
управлява от кмета
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
Буково с ЕКАТЕ 56335,
на община Първомай
НИВА, категория на земята при
92,60 лв.
местността "Андреев
с ЕИК 000471536 на
неполивни условия: Десета,
(деветдесет и два
кайряк", имот с №061002
основание чл. 12, ал.
съставляващ имот с номер 061002 лева и 60 ст.)
по картата на
5 от Закона за
(нула, шест, едно, нула, нула, две)
възстановената собственост
общинската
в местността "АНДРЕЕВ
за землището на с. Буково.
собственост.
КАЙРЯК" по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Буково.
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 6,808
49,00 лв.
Имотът се
Първомай, землището на с. дка. (осем декара, осемстотин и
(четиридесет и девет управлява от кмета
Буково с ЕКАТЕ 56335,
осем квадратни метра) с начин на лева и 00 ст.)
на община Първомай
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местността "Андреев
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
с ЕИК 000471536 на
кайряк", имот с №061003 НИВА, категория на земята при
основание чл. 12, ал.
по картата на
неполивни условия: Десета,
5 от Закона за
възстановената собственост съставляващ имот с номер 061003
общинската
за землището на с. Буково. (нула, шест, едно, нула, нула, три)
собственост.
в местността "АНДРЕЕВ
КАЙРЯК" по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Буково.
Област Пловдивска,
община Първомай, гр.
Първомай, кв. 47, ПИ пл.
№2714, УПИ ХХІVЗастроен урегулиран поземлен
Имотът се
търговия по плана на гр.
имот с площ 530 кв.м. (петстотин и
управлява от кмета
Първомай, одобрен със
тридесет квадратни метра),
4 558,00 лв. (четири на община Първомай
заповед №РД-15-666/1994 предназначен за търговия,
хиляди петстотин с ЕИК 000471536 на Продаден на Веселин Желязков
год. и изменен със заповеди съставляващ УПИ ХХІV (двадесет петдесет и осем лева основание чл.12, ал.5 Аргиров от гр. Първомай
№РД-15-174/2014 г. и
и четири римско) – търговия в кв. и 00ст.)
от Закона за
заповед №РД-1547 (четиридесет и седем) по плана
общинската
8/08.01.2015 г. на Кмета на на гр. Първомай.
собственост.
община Първомай;
административен адрес: ул.
"Спартак" №11в
Поземлен имот с площ от 5,117
дка. (пет декара, сто и
седемнадесет квадратни метра) с
Имотът се
Област Пловдив, община начин на трайно ползване: ДРУГ
управлява от кмета
Първомай, землището на с. СЕЛСКОСТОПАНСКИ ТЕРЕН,
6 754,40 лв. (шест на община Първомай
Буково с ЕКАТЕ 56335,
категория на земята при
хиляди седемстотин с ЕИК 000471536 на
местността "Пазлака", имот неполивни условия: Осма,
петдесет и четири основание чл. 12, ал.
с №019013 по картата на съставляващ имот с номер 019013
лева и 40 ст.)
5 от Закона за
възстановената собственост (нула, едно, девет, нула, едно, три)
общинската
за землището на с. Буково. в местността "ПАЗЛАКА" по
собственост.
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Буково.
Поземлен имот с площ от 15,687
дка. (петнадесет декара,
шестстотин осемдесет и седем
Област Пловдив, община
Имотът се
квадратни метра) с начин на
Първомай, землището на с.
управлява от кмета
трайно ползване: НИВА, категория
Буково с ЕКАТЕ 56335,
на община Първомай
на земята при неполивни условия: 134,10 лв. (сто
местността "Орташки чаир"
с ЕИК 000471536 на
Десета, съставляващ имот с номер тридесет и четири
имот с №055113 по картата
основание чл. 12, ал.
055113 (нула, пет, пет, едно, едно, лева и 10 ст.)
на възстановената
5 от Закона за
три) в местността "ОРТАШКИ
собственост за землището
общинската
ЧАИР" по картата на
на с. Буково.
собственост.
възстановената собственост за
землището на с. Буково. Имотът е
образуван от имот №055078.
Поземлен имот с площ от 27,761
Област Пловдив, община
Имотът се
дка. (двадесет и седем декара,
Първомай, землището на с.
управлява от кмета
седемстотин шестдесет и един
Буково с ЕКАТЕ 56335,
на община Първомай
квадратни метра) с начин на
237,40 лв. (двеста
местността "Орташки чаир"
с ЕИК 000471536 на
трайно ползване: НИВА, категория тридесет и седем
имот с №055115 по картата
основание чл. 12, ал.
на земята при неполивни условия: лева и 40 ст.)
на възстановената
5 от Закона за
Десета, съставляващ имот с номер
собственост за землището
общинската
055115 (нула, пет, пет, едно, едно,
на с. Буково.
собственост.
пет) в местността "ОРТАШКИ

Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
вписан под №1, том 2,
вх. №285, дв.вх. №281
на 20.02.2015 год. в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15203/22.04.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-203/201504-22
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ЧАИР" по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Буково. Имотът е
образуван от имот №055019.
Поземлен имот с площ от 6,330
дка. (шест декара, триста и
тридесет квадратни метра) с начин
Област Пловдив, община
на трайно ползване:
Първомай, землището на с.
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
Буково с ЕКАТЕ 56335,
на земята при неполивни условия: 116,50 лв. (сто и
местността "Требището"
Девета, съставляващ имот с номер шестнадесет лева и
имот с №060073 по картата
060073 (нула, шест, нула, нула,
50 ст.)
на възстановената
седем, три) в местността
собственост за землището
"ТРЕБИЩЕТО" по картата на
на с. Буково.
възстановената собственост за
землището на с. Буково. Имотът е
образуван от имот №060054.
Поземлен имот с площ от 20,793
дка. (двадесет декара, седемстотин
Област Пловдив, община деветдесет и три квадратни метра)
Първомай, землището на с. с начин на трайно ползване:
Буково с ЕКАТЕ 56335,
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
149,70 лв. (сто
местността "Андреев
на земята при неполивни условия:
четиридесет и девет
кайряк", имот с №061004 Десета, съставляващ имот с номер
лева и 70 ст.)
по картата на
061004 (нула, шест, едно, нула,
възстановената собственост нула, четири) в местността
за землището на с. Буково. "АНДРЕЕВ КАЙРЯК" по картата
на възстановената собственост за
землището на с. Буково.
Поземлен имот с площ от 62,869
дка. (шестдесет и два декара,
осемстотин шестдесет и девет
Област Пловдив, община квадратни метра) с начин на
Първомай, землището на с. трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
Буково с ЕКАТЕ 56335,
НИВА, категория на земята при
537,50 лв.
местността "Андреев
неполивни условия: Десета,
(петстотин тридесет
кайряк", имот с №061028 съставляващ имот с номер 061028 и седем лева и 50
по картата на
(нула, шест, едно, нула, две, осем) ст.)
възстановената собственост в местността "АНДРЕЕВ
за землището на с. Буково. КАЙРЯК" по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Буково. Имотът е
образуван от имот с №061008.
Поземлен имот с площ от 3,576
дка. (три декара, петстотин
седемдесет и шест квадратни
Област Пловдив, община
метра) с начин на трайно ползване:
Първомай, землището на с.
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
Буково с ЕКАТЕ 56335,
на земята при неполивни условия: 25,70 лв. (двадесет
местността "Капана", имот
Десета, съставляващ имот с номер и пет лева и 70 ст.)
с №062002 по картата на
062002 (нула, шест, две, нула,
възстановената собственост
нула, две) в местността
за землището на с. Буково.
"КАПАНА" по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Буково.
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 37,967 384,20 лв. (триста
Първомай, землището на с. дка. (тридесет и седем декара,
осемдесет и четири
Буково с ЕКАТЕ 56335,
деветстотин шестдесет и седем
лева и 20 ст.)

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

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

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

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

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
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местността "Капана", имот квадратни метра) с начин на
с ЕИК 000471536 на
с №062045 по картата на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
основание чл. 12, ал.
възстановената собственост НИВА, категория на земята при
5 от Закона за
за землището на с. Буково. неполивни условия: Десета,
общинската
съставляващ имот с номер 062045
собственост.
(нула, шест, две, нула, четири, пет)
в местността "КАПАНА" по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Буково.
Поземлен имот с площ от 6,378
дка. (шест декара, триста
седемдесет и осем квадратни
Имотът се
Област Пловдив, община
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
Първомай, землището на с.
ХРАСТИ, категория на земята при
на община Първомай
Буково с ЕКАТЕ 56335,
199,00 лв. (сто
неполивни условия: Девета,
с ЕИК 000471536 на
местността "Капана", имот
деветдесет и девет
съставляващ имот с номер 062065
основание чл. 12, ал.
с №062065 по картата на
лева и 00)
(нула, шест, две, нула, шест, пет) в
5 от Закона за
възстановената собственост
местността "КАПАНА" по картата
общинската
за землището на с. Буково.
на възстановената собственост за
собственост.
землището на с. Буково. Имотът е
образуван от имот №062061.
Поземлен имот с площ от 10,476
дка. (десет декара, четиристотин
седемдесет и шест квадратни
Имотът се
Област Пловдив, община метра) с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
Първомай, землището на с. ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
на община Първомай
Буково с ЕКАТЕ 56335,
на земята при неполивни условия: 192,80 лв. (сто
с ЕИК 000471536 на
местността "Капана", имот Девета, съставляващ имот с номер деветдесет и два
основание чл. 12, ал.
с №062070 по картата на 062070 (нула, шест, две, нула,
лева и 80 ст.)
5 от Закона за
възстановената собственост седем, нула) в местността
общинската
за землището на с. Буково. "КАПАНА" по картата на
собственост.
възстановената собственост за
землището на с. Буково. Имотът е
образуван от имот №062023.
Поземлен имот с площ от 20,783
дка. (двадесет декара, седемстотин
осемдесет и три квадратни метра)
Имотът се
Област Пловдив, община с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
Първомай, землището на с. ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
на община Първомай
Буково с ЕКАТЕ 56335,
на земята при неполивни условия: 382,40 лв. (триста
с ЕИК 000471536 на
местността "Капана", имот Девета, съставляващ имот с номер осемдесет и два лева
основание чл. 12, ал.
с №062081 по картата на 062081 (нула, шест, две, нула,
и 40 ст.)
5 от Закона за
възстановената собственост осем, едно) в местността
общинската
за землището на с. Буково. "КАПАНА" по картата на
собственост.
възстановената собственост за
землището на с. Буково. Имотът е
образуван от имот №062076.
Поземлен имот с площ от 4,040
Област Пловдив, община дка. (четири декара и четиридесет
Имотът се
Първомай, землището на с. квадратни метра) с начин на
управлява от кмета
Буково с ЕКАТЕ 56335,
трайно ползване: НИВА, категория
на община Първомай
74,30 лв.
местността "Голям кайряк", на земята при неполивни условия:
с ЕИК 000471536 на
(седемдесет и
имот с №066049 по картата Девета, съставляващ имот с номер
основание чл. 12, ал.
четири лева и 30 ст.)
на възстановената
066049 (нула, шест, две, нула,
5 от Закона за
собственост за землището четири, девет) в местността
общинската
на с. Буково.
"ГОЛЯМ КАЙРЯК" по картата на
собственост.
възстановената собственост за

1100

1360/28-011360
2015

1101

1361/02-021361
2015

1102

1362/02-021362
2015

1103

1363/02-021363
2015

1104

1364/02-021364
2015

землището на с. Буково. Имотът е
образуван от имот №066044.
Поземлен имот с площ от 10,447
дка. (десет декара и четиристотин
четиридесет и седем квадратни
Област Пловдив, община
Имотът се
метра) с начин на трайно ползване:
Първомай, землището на с.
управлява от кмета
НИВА, категория на земята при
Буково с ЕКАТЕ 56335,
на община Първомай
неполивни условия: Четвърта,
1078,10 лв. (хиляда
местността "Голям кайряк",
с ЕИК 000471536 на
съставляващ имот с номер 071036 седемдесет и осем
имот с №071036 по картата
основание чл. 12, ал.
(нула, седем, едно, нула, три,
лева и 10 ст.)
на възстановената
5 от Закона за
шест) в местността "ЧУЛФАТА"
собственост за землището
общинската
по картата на възстановената
на с. Буково.
собственост.
собственост за землището на с.
Буково. Имотът е образуван от
имот №071034.
Поземлен имот с площ от 2,665
дка. (два декара, шестстотин
Област Пловдив, община шестдесет и пет квадратни метра)
Имотът се
Първомай, землището на с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
село Градина с ЕКАТТЕ
НИВА. Категория на земята при
на община Първомай
235,00 лв. (двеста
17484, местност "Караган неполивни условия: Пета,
с ЕИК 000471536 на
тридесет и пет лева
чеир", имот с номер 011151 съставляващ имот с номер 011151
основание чл.12, ал.5
и 00 ст.)
по картата на
(нула, едно, едно, едно, пет, едно)
от Закона за
възстановената собственост в местността "КАРАГАН ЧЕИР"
общинската
за землището на с. Градина. по картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на село
Градина, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,774
дка. (нула декара, седемстотин
Област Пловдив, община седемдесет и четири квадратни
Имотът се
Първомай, землището на метра) с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
село Градина с ЕКАТТЕ
НИВА. Категория на земята при
на община Първомай
17484, местност "Караган неполивни условия: Пета,
68,20 лв. (шестдесет с ЕИК 000471536 на
чеир", имот с номер 011162 съставляващ имот с номер 011162 и осем лева и 20 ст.) основание чл.12, ал.5
по картата на
(нула, едно, едно, едно, шест, две)
от Закона за
възстановената собственост в местността "КАРАГАН ЧЕИР"
общинската
за землището на с. Градина. по картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на село
Градина, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,264
дка. (нула декара, двеста
шестдесет и четири квадратни
Област Пловдив, община
Имотът се
метра) с начин на трайно ползване:
Първомай, землището на
управлява от кмета
НИВА. Категория на земята при
село Градина с ЕКАТТЕ
на община Първомай
неполивни условия: Трета,
34,90 лв. (тридесет
17484, местност "Дикме
с ЕИК 000471536 на
съставляващ имот с номер 036163 и четири лева и 90
алан", имот с номер 036163
основание чл.12, ал.5
(нула, три, шест, едно, шест, три) в ст.)
по картата на
от Закона за
местността "ДИКМЕ АЛАН" по
възстановената собственост
общинската
картата на възстановената
за землището на с. Градина.
собственост.
собственост за землището на село
Градина, област Пловдив. Имотът
е образуван от имот №036059.
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 3, 335
Имотът се
Първомай, землището на дка. (три декара, триста тридесет и
управлява от кмета
село Градина с ЕКАТТЕ
пет квадратни метра) с начин на
310,70 лв. (триста и на община Първомай
17484, местност "Арга
трайно ползване: НИВА.
десет лева и 70 ст.) с ЕИК 000471536 на
бента", имот с номер
Категория на земята при
основание чл.12, ал.5
040124 по картата на
неполивни условия: Шеста,
от Закона за
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възстановената собственост съставляващ имот с номер 040124
общинската
за землището на с. Градина. (нула, четири, нула, едно, две,
собственост.
четири) в местността "АРГА
БЕНТА" по картата на
възстановената собственост за
землището на село Градина,
област Пловдив. Имотът е
образуван от имот №040070.
Поземлен имот с площ от 7,361
дка. (седем декара, триста
шестдесет и един квадратни метра)
Област Пловдив, община
Имотът се
с начин на трайно ползване:
Първомай, землището на
управлява от кмета
НИВА. Категория на земята при
село Градина с ЕКАТТЕ
на община Първомай
неполивни условия: Шеста,
536,60 лв.
17484, местност "Кум чаир
с ЕИК 000471536 на
съставляващ имот с номер 013031 (петстотин тридесет
каракюта", имот с номер
основание чл.12, ал.5
(нула, едно, три, нула, три, едно) в и шест лева и 60 ст.)
013031 по картата на
от Закона за
местността "КУМ ЧАИР
възстановената собственост
общинската
КАРАКЮТА" по картата на
за землището на с. Градина.
собственост.
възстановената собственост за
землището на село Градина,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 2,456
дка. (два декара, четиристотин
Област Пловдив, община петдесет и шест квадратни метра)
Имотът се
Първомай, землището на с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
село Градина с ЕКАТТЕ
НИВА. Категория на земята при
на община Първомай
240,60 лв. (двеста и
17484, местност
неполивни условия: Пета,
с ЕИК 000471536 на
четиридесет лева и
"Илишика", имот с номер съставляващ имот с номер 014306
основание чл.12, ал.5
60 ст.)
014306 по картата на
(нула, едно, четири, три, нула,
от Закона за
възстановената собственост шест) в местността "ИЛИШИКА"
общинската
за землището на с. Градина. по картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на село
Градина, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,837
дка (нула декара, осемстотин
Област Пловдивска,
тридесет и седем квадратни метра)
Имотът се
община Първомай,
с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
землището на с.Езерово с НИВА. Категория на земята при
на община Първомай
113,40 лв. (сто и
ЕКАТТЕ 27139, местност неполивни условия: Четвърта,
с ЕИК 000471536 на
тринадесет лева и 40
"Корията", имот с номер
съставляващ имот с номер 094002
основание чл. 12, ал.
ст.)
094002 по картата на
(нула, девет, четири, нула, нула,
5 от Закона за
възстановената собственост две) в местността "КОРИЯТА" по
общинската
за землището на с.Езерово. картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на
с.Езерово.
Поземлен имот с площ от 11,518
дка (единадесет декара, петстотин
Област Пловдивска,
и осемнадесет квадратни метра) с
Имотът се
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА.
управлява от кмета
землището на с.Езерово с
Категория на земята при
1 560,10 лв. (хиляда на община Първомай
ЕКАТТЕ 27139, местност
неполивни условия: Четвърта,
петстотин и
с ЕИК 000471536 на
"35 Бодровски герен", имот
съставляващ имот с номер 105044 шестдесет лева и 10 основание чл. 12, ал.
с номер 105044 по картата
(едно, нула, пет, нула, четири,
ст.)
5 от Закона за
на възстановената
четири) в местността "35
общинската
собственост за землището
БОДРОВСКИ ГЕРЕН" по картата
собственост.
на с. Езерово.
на възстановената собственост за
землището на с. Езерово.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 1,735
235,00 (двеста
Имотът се
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община Първомай,
землището на с.Езерово с
ЕКАТТЕ 27139, местност
"35 Бодровски герен", имот
с номер 106002 по картата
на възстановената
собственост за землището
на с. Езерово.

дка (един декар, седемстотин
тридесет и пет лева управлява от кмета
тридесет и пет квадратни метра) с и 00 ст.)
на община Първомай
начин на трайно ползване: НИВА.
с ЕИК 000471536 на
Категория на земята при
основание чл. 12, ал.
неполивни условия: Четвърта,
5 от Закона за
съставляващ имот с номер 106002
общинската
(едно, нула, шест, нула, нула, две)
собственост.
в местността "35 БОДРОВСКИ
ГЕРЕН" по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Езерово.
Област Пловдивска,
Незастроен урегулиран поземлен
община Първомай, гр.
имот с площ от 3 400 (три хиляди
Имотът се
Първомай, кв. 164, ПИ с пл. и четиристотин квадратни метра),
управлява от кмета
№2725, УПИ ХІV –
съставляващ урегулиран поземлен
19 006,00 лв.
на община Първомай
обслужващи и складови
имот (УПИ) ХІV – обслужващи и
(деветнадесет
с ЕИК 000471536 на
дейности по плана на гр.
складови дейности (четиринадесет
хиляди и шест лева основание чл.12, ал.5
Първомай, одобрен със
римско – обслужващи и складови
и 00 ст.)
от Закона за
заповеди №РД-15-666/1994 дейности) в кв. 164 (сто шестдесет
общинската
год., №РД -15и четири) по регулационния план
собственост
516/25.09.2013 год. и РД- на гр. Първомай, предназначен за
15-80/18.02.2015 год.
обслужващи и складови дейности.
Поземлен имот с площ от 0,157
Област Пловдивска,
дка. (нула декара, сто петдесет и
община Първомай,
Имотът се
седем квадратни метра) с начин на
землището на с. Дълбок
управлява от кмета
трайно ползване: НИВА, категория
извор с ЕКАТТЕ 24493
на община Първомай
на земята при неполивни условия: 19,20 лв.
имот с №090025,
с ЕИК 000471536 на
Пета, съставляващ имот №090025 (деветнадесет лева и
местността "Кърълийките"
основание чл.12, ал.5
(нула, девет, нула, нула, две, пет) 20 ст.)
по картата на
от Закона за
вместността "КЪРЪЛИЙКИТЕ" по
възстановената собственост
общинската
картата на възстановената
за землището на с. Дълбок
собственост
собственост за землището на с.
извор.
Дълбок извор.
Поземлен имот с площ от 1,480
Област Пловдивска,
дка. (един декар, четиристотин и
община Първомай,
осемдесет квадратни метра) с
Имотът се
землището на с. Дълбок
начин на трайно ползване: НИВА,
управлява от кмета
извор с ЕКАТТЕ 24493
категория на земята при
на община Първомай
152,20 лв. (сто
имот с №090028,
неполивни условия: Пета,
с ЕИК 000471536 на
петдесе и два лева и
местността "Кърълийките" съставляващ имот №090028 (нула,
основание чл.12, ал.5
20 ст.)
по картата на
девет, нула, нула, две, осем)
от Закона за
възстановената собственост вместността "КЪРЪЛИЙКИТЕ" по
общинската
за землището на с. Дълбок картата на възстановената
собственост
извор.
собственост за землището на с.
Дълбок извор.
Поземлен имот с площ от 0,254
Област Пловдивска,
дка. (нула декара, двеста петдедсет
община Първомай,
и четири квадратни метра) с начин
Имотът се
землището на с. Дълбок
на трайно ползване: НИВА,
управлява от кмета
извор с ЕКАТТЕ 24493
категория на земята при
на община Първомай
имот с №090029,
неполивни условия: Пета,
31,10 лв. (тридесет с ЕИК 000471536 на
местността "Кърълийките" съставляващ имот №090029 (нула, и един лева и 10 ст.) основание чл.12, ал.5
по картата на
девет, нула, нула, две, девет)
от Закона за
възстановената собственост вместността "КЪРЪЛИЙКИТЕ" по
общинската
за землището на с. Дълбок картата на възстановената
собственост
извор.
собственост за землището на с.
Дълбок извор, област Пловдив.
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 25.247 4 519,10 лв. (четири Имотът се
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Първомай, землището на дка. (двадесет и пет декара, двеста хиляди петстотин и управлява от кмета
село Градина с ЕКАТТЕ
четиридесет и седем квадратни
деветнадесет лева и на община Първомай
17484, местност "Арга
метра) с начин на трайно ползване: 10 ст.)
с ЕИК 000471536 на
бента", имот с номер
ЛОЗЕ. Категория на земята при
основание чл.12, ал.5
040026 по картата на
неполивни условия: Шеста
от Закона за
възстановената собственост (15.963) и Четвърта (9.284),
общинската
за землището на с. Градина. съставляващ имот с номер 040026
собственост.
(нула, четири, нула, нула, две,
шест) в местността "АРГА
БЕНТА" по картата на
възстановената собственост за
землището на село Градина,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 2.050
дка. (два декара и петдесет
Област Пловдив, община квадратни метра) с начин на
Имотът се
Първомай, землището на трайно ползване: ЛОЗЕ. Категория
управлява от кмета
село Градина с ЕКАТТЕ
на земята при неполивни условия: 431,70 лв.
на община Първомай
17484, местност "Арга
Четвърта, съставляващ имот с
(четиристотин
с ЕИК 000471536 на
бента", имот с номер
номер 040051 (нула, четири, нула, тридесет и един лева основание чл.12, ал.5
040051 по картата на
нула, пет, едно) в местността
и 70 ст.)
от Закона за
възстановената собственост "АРГА БЕНТА" по картата на
общинската
за землището на с. Градина. възстановената собственост за
собственост.
землището на село Градина,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 6.498
дка. (шест декара, четиристотин
деветдесет и осем квадратни
Област Пловдив, община метра) с начин на трайно ползване:
Имотът се
Първомай, землището на ЛОЗЕ-терасирано. Категория на
управлява от кмета
село Градина с ЕКАТТЕ
земята при неполивни условия:
1 557,20 лв. (хиляда на община Първомай
17484, местност "Арга
Пета (0.694) и Четвърта (5.804),
петстотин петдесет с ЕИК 000471536 на
бента", имот с номер
съставляващ имот с номер 040090 и седем лева и 20
основание чл.12, ал.5
040090 по картата на
(нула, четири, нула, нула, девет, ст.)
от Закона за
възстановената собственост нула) в местността "АРГА
общинската
за землището на с. Градина. БЕНТА" по картата на
собственост.
възстановената собственост за
землището на село Градина,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 11.034
дка. (единадесет декара и тридесет
Област Пловдив, община и осем квадратни метра) с начин
Имотът се
Първомай, землището на на трайно ползване: ЛОЗЕуправлява от кмета
село Градина с ЕКАТТЕ
терасирано. Категория на земята
2 582,00 лв. (две
на община Първомай
17484, местност "Арга
при неполивни условия: Четвърта, хиляди петстотин с ЕИК 000471536 на
бента", имот с номер
съставляващ имот с номер 040092 осемдесет и два лева основание чл.12, ал.5
040092 по картата на
(нула, четири, нула, нула, девет, и 00 ст.)
от Закона за
възстановената собственост две) в местността "АРГА БЕНТА"
общинската
за землището на с. Градина. по картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на село
Градина, област Пловдив.
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 7.622
Имотът се
Първомай, землището на дка. (седем декара, шестстотин
управлява от кмета
1 288,50 лв. (
село Градина с ЕКАТТЕ
двадесет и два квадратни метра) с
на община Първомай
хиляда двеста
17484, местност "Арга
начин на трайно ползване: ЛОЗЕс ЕИК 000471536 на
осемдесет и осем
бента", имот с номер
терасирано. Категория на земята
основание чл.12, ал.5
лева и 50 ст.)
040094 по картата на
при неполивни условия: Шеста,
от Закона за
възстановената собственост съставляващ имот с номер 040094
общинската
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за землището на с. Градина. (нула, четири, нула, нула, девет,
четири) в местността "АРГА
БЕНТА" по картата на
възстановената собственост за
землището на село Градина,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 6,280
Област Пловдивска,
дка. (шест декара, двеста и
община Първомай,
осемдесет квадратни метра) с
землището на с.
начин на трайно ползване: ЛОЗЕДрагойново с ЕКАТТЕ
ТЕРАСИРАНО, категория на
23385, местност
земята при неполивни условия:
"Келемите", имот с
Шеста, съставляващ имот с
№075047 по картата на
№075047 (нула, седем, пет, нула,
възстановената собственост четири, седем) в местността
за землището на с.
„КЕЛЕМИТЕ” по картата на
Драгойново
възстановената собственост за
землището на с. Драгойново.
Поземлен имот с площ от 4,680
дка. (четири декара шестстотин и
Област Пловдивска,
осемдесет квадратни метра) с
община Първомай,
начин на трайно ползване:
землището на с. Буково с
Изоставена нива, категория на
ЕКАТТЕ 56335 имот с
земята при неполивни условия:
№068027 местността "Илан
Девета, съставляващ имот с номер
дере/Чил. кайряк” по
068027 (нула, шест, осем, нула,
картата на възстановената
две, седем) в местността "ИЛАН
собственост за землището
ДЕРЕ/ЧИЛ. КАЙРЯК” по картата
на с. Буково.
на възстановената собственост за
землището на с. Буково
Поземлен имот с площ от 14,847
дка. (четиринадесет декара,
Област Пловдивска,
осемстотин четиридесет и седем
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на с. Буково с трайно ползване: Пустееща
ЕКАТТЕ 56335 имот с
необработваема земя, категория на
№068023 местността "Илан земята при неполивни условия:
дере/Чил. кайряк” по
Девета, съставляващ имот с номер
картата на възстановената 068023 (нула, шест, осем, нула,
собственост за землището две, три) в местността "ИЛАН
на с. Буково.
ДЕРЕ/ЧИЛ. КАЙРЯК” по картата
на възстановената собственост за
землището на с. Буково
Поземлен имот с площ от 5,360
дка. (пет декара, триста и
Област Пловдив, община шестдесет квадратни метра) с
Първомай, землището на начин на трайно ползване:
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
59080, местност "Землище на земята при неполивни условия:
кв. Дебър", имот с номер Пета, съставляващ имот с номер
800520 по картата на
800520 (осем, нула, нула, пет, две,
възстановената собственост нула) в местността "ЗЕМЛИЩЕ
за землището на гр.
КВ. ДЕБЪР" по картата на
Първомай.
възстановената собственост за
землището на гр. Първомай,
област Пловдив.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 2.066
община Първомай,
дка. ( два декара и шестдесет и

собственост.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
1 061,60 лв.(хиляда
с ЕИК 000471536 на
шестдесет и един
основание чл.12, ал.5
лева и 60 ст.)
от Закона за
общинската
собственост.

75,30 лв.
(седемдесет и пет
лева и 30 ст.)

Управлява се от
Кмета на община
Първомай с ЕИК
000471536 на
основание чл. 12,
ал.5 от Закона за
общинската
собственост.

145,50 лв. (сто
четиридесет и пет
лева и 50 ст.)

Управлява се от
Кмета на община
Първомай с ЕИК
000471536 на
основание чл. 12,
ал.5 от Закона за
общинската
собственост.

656,60 лв.
(шестстотин
петдесет и шест
лева и 60 ст.)

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай с ЕИК
Продаден на Пламен Христов
000471536 на
Панев - от гр. Димитровград
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупкопродажба вписан под
№23, том 8, вх. №2240,
дв.вх. 2167 на
12.11.2015 год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-646/2015Първомай и отписан 12-02
със Заповед №РД-15646/02.12.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

76,00 лева

Имотът се
управлява от кмета

Договор за покупко- Заповед за
продажба вписан под отписване:

Продаден на Басри Сабри
Махрем от с. Буково.

землището на с. Буково с
ЕКАТТЕ 56335 имот с
№033030, местност
"Дългата поляна” по
картата на възстановената
собственост за землището
на с. Буково
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шест квадратни метра) с начин на
на община Първомай
трайно ползване: НИВА, категория
с ЕИК 000471536 на
на земята при неполивни условия:
основание чл. 12, ал.
Осма, съставляващ имот с номер
5 от Закона за
033030 (нула, три, три, нула, три,
общинската
нула) в местността "ДЪЛГАТА
собственост.
ПОЛЯНА" по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Буково. Имотът е
образуван от имот №033013.
Поземлен имот с площ от 2,146
дка. (два декара, сто четиридесет и
Област Пловдив, община шест квадратни метра) с начин на
Имотът се
Първомай, землището на трайно ползване: НИВА, категория
управлява от Кмета
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
на земята при неполивни условия:
на община Първомай
59080, местност
Девета (1,522) и Четвърта (0,624) 115,50 лв.(сто и
с ЕИК 000471536 на
"Вереница", имот с
съставляващ имот с номер 340004 петнадесет лева и 50
основание чл.12, ал.
№340004 по картата на
(три, четири, нула, нула, нула,
ст.)
5 от Закона за
възстановената собственост четири) в местността
общинската
за землището на гр.
"ВЕРЕНИЦА" по картата на
собственост.
Първомай, област Пловдив. възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Незастроен поземлен имот с площ
Искра, кв. 5, ПИ пл. №972, от 480 кв.м. (четиристотин и
Имотът се
УПИ ХІІІ - 95,972 по
осемдесет квадратни метра),
управлява от кмета
регулационния план на с. съставляващ ПИ с номер 972
1 692, 50 лв.
на община Първомай Продаден на търг на Иван
Искра, одобрен със Заповед (деветстотин седемдесет и две)
(хиляда шестотин с ЕИК 000471536 на Георгиев Петков от гр.
№308/1971 год. и изменен включен в УПИ ХІІІ -95, 972
деветдесет и два
основание чл.12, ал.5 Първомай, ул. "Хан Крум" №2в,
със Заповеди №РД-15(тринадесет римско тире
лева и 50 ст.)
от Закона за
ет. 2, ап. 6
498/11.07.2007 год., №РД- деветдесет и пет, деветстотин
общинската
15-499/02.09.2014 год. и
седемдесет и две) в кв. 5 (пет) по
собственост
№РД-15-563/03.10.2014 г. регулационния план на с. Искра,
на кмета на община
област Пловдив.
Първомай.
Поземлен имот с площ от 10,396
Имотът се
дка. (десет декара, триста
управлява от Кмета
Област Пловдив, община деветдесет и шест квадратни
на община Първомай
Първомай, землището на метра) с начин на трайно ползване:
с ЕИК 000471536 на
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
НИВА, категория на земята при
основание чл.12, ал.
59080, местност
неполивни условия: Девета (9,185) 367,50 лв. (триста 5 от Закона за
"Вереница", имот с
и Четвърта (1,211) съставляващ
шестдесет и седем общинската
№340005 по картата на
имот с номер 340005 (три, четири, лева и 50 ст.)
собственост.
възстановената собственост нула, нула, нула, пет) в местността
Договор за наем
за землището на гр.
"ВЕРЕНИЦА" по картата на
№13-94 от
Първомай, област Пловдив. възстановената собственост за
15.02.2019 г. за 1
землището на град Първомай,
год. с "БАНКО
област Пловдив.
ЛЮДИЕЛ" ЕООД
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 3,935
Имотът се
Първомай, землището на дка. (три декара, деветстотин
управлява от Кмета
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
тридесет и пет квадратни метра) с
на община Първомай
59080, местност
начин на трайно ползване: НИВА, 230,20 лв. (двеста и с ЕИК 000471536 на
"Вереница", имот с
категория на земята при
тридесет лева и 20 основание чл.12, ал.
№340009 по картата на
неполивни условия: Девета (2,617) ст.)
5 от Закона за
възстановената собственост и Четвърта (1,318) съставляващ
общинската
за землището на гр.
имот с номер 340009 (три, четири,
собственост.
Първомай, област Пловдив. нула, нула, нула, девет) в
Договор за наем

№3, том 8, вх. №2170, РД-15-629/2015дв.вх. №2131 на
11-27
10.11.2015 год. в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със заповед РД-15-629
от 27.11.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

Договор за покупко продажба вписан под
№146, том 6, вх.
№1787, дв. вх. №1760
на 16.09.2015 год. в
Службата по
вписваниятя гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15507/08.10.2015 год. на
кмета на община
Първомай

Заповед за
отписване:
РД-15-507/201510-08

1128

1388/09-061388
2015

1389/10-061129
1389
2015

1130

1131

1132

1390/10-061390
2015

1391/10-061391
2015

1392/10-061392
2015

местността "ВЕРЕНИЦА" по
картата на възстановената
собственост за землището на град
Първомай, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 4,607
дка. (четири декара, шестстотин и
Област Пловдив, община
седем квадратни метра) с начин на
Първомай, землището на
трайно ползване: НИВА, категория
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
на земята при неполивни условия:
59080, местност
266,00 лв. (двеста
Девета (3,098) и Четвърта (1,509)
"Вереница", имот с
шестдесет и шест
съставляващ имот с номер 340010
№340010 по картата на
лева и 00 ст.)
(три, четири, нула, нула, едно,
възстановената собственост
нула) в местността "ВЕРЕНИЦА"
за землището на гр.
по картата на възстановената
Първомай, област Пловдив.
собственост за землището на град
Първомай, област Пловдив.

№13-94 от
15.02.2019 г. за 1
год. с "БАНКО
ЛЮДИЕЛ" ЕООД

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

Поземлен имот с площ от 0,708
дка. (нула декара, седемстотин и
Област Пловдивска,
Имотът се
осем квадратни метра) с начин на
община Първомай,
управлява от Кмета
трайно ползване: ЛОЗЕ. Категория
землището на с. Брягово с
на община Първомай
на земята при неполивни условия:
ЕКАТТЕ 06745, местност
83,30 лв. (осемдесет с ЕИК 000471536 на Продаден на Запрян Колев
Шеста, съставляващ имот
"Костово” имот с №025066
и три лева и 30 ст.) основание чл. 12,
Запрянов от гр. Първомай.
№025066 (нула, две, пет, нула,
по картата на
ал.5 от Закона за
шест, шест) в местността
възстановената собственост
общинската
"КОСТОВО” по картата на
за землището на с. Брягово.
собственост
възстановената собственост за
землището на с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,361
дка. (нула декара, триста
Област Пловдивска,
шестдесет и един квадратни метра)
община Първомай,
с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ.
землището на с. Брягово с Категория на земята при
42,50 лв.
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
(четиридесет и два
"Костово” имот с №025068 съставляващ имот №025068 (нула,
лева и 50 ст.)
по картата на
две, пет, нула, шест, осем) в
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,348
дка. (нула декара, триста
Област Пловдивска,
четиридесет и осем квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на с. Брягово с ЛОЗЕ. Категория на земята при
40,90 лв.
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
(четиридесет лева и
"Костово” имот с №025069 съставляващ имот №025069 (нула,
90 ст.)
по картата на
две, пет, нула, шест, девет) в
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 0,778
община Първомай,
дка. (нула декара, седемстотин
землището на с. Брягово с седемдесет и осем квадратни
50,50 лв. (петдесет
ЕКАТТЕ 06745, местност метра) с начин на трайно ползване: лева и 50 ст.)
"Костово” имот с №025070 НИВА. Категория на земята при
по картата на
неполивни условия: Шеста,

Имотът се
управлява от Кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на Продаден на Запрян Колев
основание чл. 12,
Запрянов от гр. Първомай
ал.5 от Закона за
общинската
собственост

Имотът се
управлява от Кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на Продаден на Запрян Колев
основание чл. 12,
Запрянов от гр. Първомай.
ал.5 от Закона за
общинската
собственост

Имотът се
управлява от Кмета
на община Първомай Продаден на Запрян Колев
с ЕИК 000471536 на Запрянов от гр. Първомай.
основание чл. 12,
ал.5 от Закона за

Договор за покупкопродажба вписан под
№146 на 27.10.2015
год., том 7, вх. №2087,
дв. вх. №2049 в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15590 от 09.11.2015 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№146 на 27.10.2015
год., том 7, вх. №2087,
дв.вх. №2049 в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15590/09.11.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№146 на 27.10.2015
год., том 7, вх. №2087,
дв. вх. №2049 в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15590 от 09.11.2015 год.
на кмета на община
Първомай
Договор за покупкопродажба вписан под
№146, том 7, вх.
№2087, дв.вх. №2049
на 27.10.2015 год. в
Службата по

Заповед за
отписване:
РД-15-590/201511-09

Заповед за
отписване:
РД-15-590/201511-09

Заповед за
отписване:
РД-15-590/201511-09

Заповед за
отписване:
РД-15-590/201511-09

1393/12-061133
1393
2015

1134

1394/12-061394
2015

1135

1395/12-061395
2015

1136

1396/12-061396
2015

1397/15-061137
1397
2015

възстановената собственост съставляващ имот №025070 (нула,
общинската
за землището на с. Брягово. две, пет, нула, седем, нула) в
собственост
местността "КОСТОВО” по
картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,753
дка. (нула декара, седемстотин
Област Пловдивска,
петдесет и три квадратни метра) с
Имотът се
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА.
управлява от Кмета
землището на с. Брягово с Категория на земята при
на община Първомай
48,80 лв.
Продаден на Запрян Колев
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
с ЕИК 000471536 на
(четиридесет и осем
Запрянов от гр. Първомай, ул.
"Костово” имот с №025071 съставляващ имот №025071 (нула,
основание чл. 12,
лева и 80 ст.)
"Кирил и Методий" №7
по картата на
две, пет, нула, седем, едно) в
ал.5 от Закона за
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,749
дка. (нула декара, седемстотин
Област Пловдивска,
четиридесет и девет квадратни
Имотът се
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от Кмета
землището на с. Брягово с НИВА. Категория на земята при
на община Първомай
48,50 лв.
Продаден на Запрян Колев
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
с ЕИК 000471536 на
(четиридесет и осем
Запрянов от гр. Първомай, ул.
"Костово” имот с №025074 съставляващ имот №025074 (нула,
основание чл. 12,
лева и 50 ст.)
"Кирил и Методий" №7
по картата на
две, пет, нула, седем, четири) в
ал.5 от Закона за
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,365
дка. (нула декара, триста
Област Пловдивска,
шестдесет и пет квадратни метра)
Имотът се
община Първомай,
с начин на трайно ползване:
управлява от Кмета
землището на с. Брягово с НИВА. Категория на земята при
на община Първомай
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
23,70 лв. (двадесет с ЕИК 000471536 на Продаден на Запрян Колев
"Костово” имот с №025075 съставляващ имот №025075 (нула, и три лева и 70 ст.) основание чл. 12,
Запрянов от гр. Първомай.
по картата на
две, пет, нула, седем, пет) в
ал.5 от Закона за
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,812
дка. (нула декара, осемстотин и
Област Пловдивска,
дванадесет квадратни метра) с
Имотът се
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА.
управлява от Кмета
землището на с. Брягово с Категория на земята при
на община Първомай
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
52,60 лв. (петдесет с ЕИК 000471536 на Продаден на Запрян Колев
"Костово” имот с №025076 съставляващ имот №025076 (нула, и два лева и 60 ст.) основание чл. 12,
Запрянов от гр. Първомай.
по картата на
две, пет, нула, седем, шест) в
ал.5 от Закона за
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 1,008
Имотът се
община Първомай,
дка. (един декар и осем квадратни 65,30 лв. (шестдесет управлява от Кмета Продаден на Запрян Колев
землището на с. Брягово с метра) с начин на трайно ползване: и пет лева и 30 ст.) на община Първомай Запрянов от гр. Първомай.
ЕКАТТЕ 06745, местност НИВА. Категория на земята при
с ЕИК 000471536 на

вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15590/09.10.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№146, том 7, вх.
№2087, дв. вх. №2049
на 27.10.2015 год. в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15590 от 09.11.2015 год.
на Кмета на община
Първомай
Договор за покупкопродажба вписан под
№146 на 27.10.2015
год., том 7,вх. №2087,
дв.вх. №2049 в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15590 от 09.11.2015 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№146, том 7,
вх.№2087, дв.вх.
№2049 на 27.10.2015
год. в Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15590/09.11.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№146, том 7,
вх.№2087, дв.вх.
№2049 на 27.10.2015
год. в Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15590/09.11.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№146 на 27.10.2015
год., том 7, вх. №2087,

Заповед за
отписване:
РД-15-590/201511-09

Заповед за
отписване:
РД-15-590/201511-09

Заповед за
отписване:
РД-15-590/201511-09

Заповед за
отписване:
РД-15-590/201511-09

Заповед за
отписване:
РД-15-590/201511-09

1398/15-061138
1398
2015

1139

1140

1141

"Костово” имот с №025077 неполивни условия: Шеста,
по картата на
съставляващ имот №025077 (нула,
възстановената собственост две, пет, нула, седем, седем) в
за землището на с. Брягово. местността "КОСТОВО” по
картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Застроен урегулиран поземлен
имот с площ от 598 кв.м.
Област Пловдивска,
(петстотин деветдесет и осем
община Първомай, гр.
квадратни метра), предназначен за
Първомай, кв. Любеново, жилищно строителство,
УПИ ІV – общински в кв.41 съставляващ УПИ ІV – общински
по плана на кв. Любеново, (четири римско – общински) в кв.
одобрен със заповед №318 41 (четиридесет и едно) по
от 1933 год.
регулационния план на кв.
Любеново, гр. Първомай, област
Пловдив.

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

3 576,00 лв. (три
хиляди петстотин
седемдесет и шест
лева и 00 ст.)

дв.вх. №2049 в
службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15590 от 09.11.2015 год.

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

1399/15-061399
2015

Поземлен имот с площ от 1,360
дка. (един декар, триста и
Област Пловдивска,
шестдесет квадратни метра) с
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА.
землището на с. Брягово с Категория на земята при
88,00 лева
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
(осемдесет и осем
"Костово” имот с №025080 съставляващ имот №025080 (нула,
лева и 00 ст.)
по картата на
две, пет, нула, осем, нула) в
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.

Имотът се
управлява от Кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на Продаден на търг на Леонид
основание чл. 12,
Благоев Джоглев от гр. Пловдив
ал.5 от Закона за
общинската
собственост

1400/15-061400
2015

Поземлен имот с площ от
3,231дка. (три декара, двеста
Област Пловдивска,
тридесет и един квадратни метра)
община Първомай,
с начин на трайно ползване:
землището на с. Брягово с НИВА. Категория на земята при
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
209,30 лв. (двеста и
"Костово” имот с №025146 съставляващ имот №025146 (нула, девет лева и 30 ст.)
по картата на
две, пет, едно, четири, шест) в
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.

Имотът се
управлява от Кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на Продаден на Леонид Благоев
основание чл. 12,
Джоглев от гр. Пловдив
ал.5 от Закона за
общинската
собственост

1401/15-061401
2015

Поземлен имот с площ от 3,870
Област Пловдивска,
дка (три декара, осемстотин и
община Първомай,
седемдесет квадратни метра),
землището на село Брягово начин на трайно ползване: НИВА,
с ЕКАТТЕ 06745, местност категория на земята при
„Малкия кър”, имот
неполивни условия: Четвърта,
№046089 по картата на
съставляващ имот №046089 (нула,
възстановената собственост четири, шест, нула, осем, девет) в
за землището на с. Брягово местността „МАЛКИЯ КЪР” по
картата на възстановената

Имотът се
управлява от кмета
479,40 лв.
на община Първомай
(четиристотин
с ЕИК 000471536 на
седемдесет и девет основание чл.12, ал.5
лева и 40 ст.)
от Закона за
общинската
собственост.

Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
частна общинска
собственост вп. под
№130, том 7, вх.
№2065, дв. вх. №2027
на 23.10.2015 год. в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15589 от 09.11.2015 год.
на кмета на община
Първомай
Договор за покупко продажба на
недвижими имоти
частна общинска
собственост вписан
под №130, том 7, вх.
№2065, дв.вх. №2027
та 23.10.2015 год. в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15589/09.11.2015 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-589/201511-09

Заповед за
отписване:
РД-15-589/201511-09

1142

1402/22-061402
2015

1143

1403/22-061403
2015

1144

1404/22-061404
2015

1145

1405/22-061405
2015

1146

1406/22-061406
2015

собственост за землището на с.
Брягово.
Поземлен имот с площ от 2,097
Област Пловдивска,
дка. (два декара, деветдесет и
община Първомай,
седем квадратни метра) с начин на
Имотът се
землището на с. Дълбок
трайно ползване: НИВА, категория
управлява от кмета
извор с ЕКАТТЕ 24493
на земята при неполивни условия:
на община Първомай
74,40 лв.
имот с №089020,
Девета (1,795) и Пета (0,302)
с ЕИК 000471536 на
(седемдесет и
местността "Кърълийките" съставляващ имот №089020 (нула,
основание чл.12, ал.5
четири лева и 40 ст.)
по картата на
осем, девет, нула, две, нула)
от Закона за
възстановената собственост вместността "КЪРЪЛИЙКИТЕ" по
общинската
за землището на с. Дълбок картата на възстановената
собственост
извор.
собственост за землището на с.
Дълбок извор, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 3,937
Област Пловдивска,
дка. (три декара, деветстотин
община Първомай,
тридесет и седем квадратни метра)
Имотът се
землището на с. Дълбок
с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
извор с ЕКАТТЕ 24493
НИВА, категория на земята при
на община Първомай
405,10 лв.
имот с №089026,
неполивни условия: Пета,
с ЕИК 000471536 на
(четиристотин и пет
местността "Кърълийките" съставляващ имот №089026 (нула,
основание чл.12, ал.5
лева и 10 ст.)
по картата на
осем, девет, нула, две, шест)
от Закона за
възстановената собственост вместността "КЪРЪЛИЙКИТЕ" по
общинската
за землището на с. Дълбок картата на възстановената
собственост
извор.
собственост за землището на с.
Дълбок извор, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 5,840
дка. (пет декара, осемстотин и
Област Пловдивска,
четиридесет квадратни метра) с
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА,
Имотът се
землището на с. Дълбок
категория на земята при
управлява от кмета
извор с ЕКАТТЕ 24493
неполивни условия: Пета,
на община Първомай
600,90 лв.
имот с №089037,
съставляващ имот №089037 (нула,
с ЕИК 000471536 на
(шестстотин лева и
местността "Кърълийките" осем, девет, нула, три, седем)
основание чл.12, ал.5
90 ст.)
по картата на
вместността "КЪРЪЛИЙКИТЕ" по
от Закона за
възстановената собственост картата на възстановената
общинската
за землището на с. Дълбок собственост за землището на с.
собственост
извор.
Дълбок извор, област Пловдив.
Имотът е образуван от имот с
№089015.
Поземлен имот с площ от 1,855
Област Пловдивска,
дка. (един декар, осемстотин
община Първомай,
петдесет и пет квадратни метра) с
Имотът се
землището на с. Дълбок
начин на трайно ползване: НИВА,
управлява от кмета
извор с ЕКАТТЕ 24493
категория на земята при
на община Първомай
имот с №090020,
неполивни условия: Пета,
209,10 лв. (двеста и с ЕИК 000471536 на
местността "Кърълийките" съставляващ имот №090020 (нула, девет лева и 10 ст.) основание чл.12, ал.5
по картата на
девет, нула, нула, две, нула)
от Закона за
възстановената собственост вместността "КЪРЪЛИЙКИТЕ" по
общинската
за землището на с. Дълбок картата на възстановената
собственост
извор.
собственост за землището на с.
Дълбок извор, област Пловдив.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 3,304
Имотът се
община Първомай,
дка. (три декара, триста и четири
управлява от кмета
405,00 лв.
землището на с. Дълбок
квадратни метра) с начин на
на община Първомай
(четиристотин и пет
извор с ЕКАТТЕ 24493
трайно ползване: НИВА, категория
с ЕИК 000471536 на
лева и 00 ст.)
имот с №090023 в
на земята при неполивни условия:
основание чл. 12, ал.
местността "Кърълийките" Пета, съставляващ имот номер
5 от Закона за
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по картата на
090023 (нула, девет, нула, нула,
общинската
възстановената собственост две, три) вместността
собственост
за землището на с. Дълбок "КЪРЪЛИЙКИТЕ" по картата на
извор.
възстановената собственост за
землището на с. Дълбок извор,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,749
дка. (нула декара, седемстотин
Област Пловдивска,
четиридесет и девет квадратни
Имотът се
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
землището на с. Дълбок
НИВА, категория на земята при
на община Първомай
извор с ЕКАТТЕ 24493
неполивни условия: Четвърта,
111,10 лв. (сто и
с ЕИК 000471536 на
имот с №068008 в
съставляващ имот номер 068008 единадесет лева и 10
основание чл. 12, ал.
местността "Чилик дере" по (нула, шест, осем, нула, нула,
ст.)
5 от Закона за
картата на възстановената осем) в местността "ЧИЛИК
общинската
собственост за землището ДЕРЕ" по картата на
собственост
на с. Дълбок извор.
възстановената собственост за
землището на с. Дълбок извор,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,108
дка. (един декар, сто и осем
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
Имотът се
община Първомай,
трайно ползване: НИВА, категория
управлява от кмета
землището на с. Дълбок
на земята при неполивни условия:
на община Първомай
извор с ЕКАТТЕ 24493
164,50 лв. (сто
Четвърта, съставляващ имот номер
с ЕИК 000471536 на
имот с №068005 в
шестдесет и четири
068005 (нула, шест, осем, нула,
основание чл. 12, ал.
местността "Чилик дере" по
лева и 50 ст.)
нула, пет) вместността "ЧИЛИК
5 от Закона за
картата на възстановената
ДЕРЕ" по картата на
общинската
собственост за землището
възстановената собственост за
собственост
на с. Дълбок извор.
землището на с. Дълбок извор,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,035
дка. (един декар, тридесет и пет
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
Имотът се
община Първомай,
трайно ползване: НИВА, категория
управлява от кмета
землището на с. Дълбок
на земята при неполивни условия:
на община Първомай
извор с ЕКАТТЕ 24493
153,50 лв. (сто
Четвърта, съставляващ имот номер
с ЕИК 000471536 на
имот с №068004 в
петдесет и три лева
068004 (нула, шест, осем, нула,
основание чл. 12, ал.
местността "Чилик дере" по
и 50 ст.)
нула, четири) в местността
5 от Закона за
картата на възстановената
"ЧИЛИК ДЕРЕ" по картата на
общинската
собственост за землището
възстановената собственост за
собственост
на с. Дълбок извор.
землището на с. Дълбок извор,
област Пловдив.
Имотът се
Поземлен имот с площ от 0,798
управлява от кмета
Област Пловдивска,
дка. (нула декара, седемстотин
на община Първомай
община Първомай,
деветдесет и осем квадратни
с ЕИК 000471536 на
землището на с. Дълбок
метра) с начин на трайно ползване:
основание чл. 12, ал.
извор с ЕКАТТЕ 24493
НИВА, категория на земята при
40,00 лв.
5 от Закона за
имот с №065006 в
неполивни условия: Четвърта,
(четиридесет лева и общинската
местността "Синият
съставляващ имот номер 065006
00 ст.)
собственост
кайнак" по картата на
(нула, шест, пет, нула, нула, шест)
ДОГОВОР за наем
възстановената собственост в местността "СИНИЯТ КАЙНАК"
№РД-13-250 от
за землището на с. Дълбок по картата на възстановената
31.07.2019 за срок от
извор.
собственост за землището на с.
1 год. с Ангел
Дълбок извор, област Пловдив.
Асенов Илиев
Област Пловдивска,
Незастроен урегулиран поземлен 1 397, 50 лв.
Имотът се
община Първомай, гр.
имот с площ от 215 кв.м. (двеста и (хиляда триста
управлява от кмета
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Първомай, УПИ V – 2487 в петнадесет квадратни метра),
деветдесет и седем на община Първомай
кв.3 по регулационният и предназначен за жилищно
лева и 50 ст.)
с ЕИК 000471536 на
застроителен план на гр.
строителство, съставляващ парцел
основание чл.12, ал.5
Първомай, одобрен със
УПИ V – 2487 (пет римско –две
от Закона за
заповед №РД-15-666 от
хиляди четиристотин осемдесет и
общинската
1994 год., административен седем арабско) в кв. 3 (три
собственост
адрес: гр. Първомай, ул.
арабско) по регулационния план на
"Алеко Константинов" №9 гр. Първомай, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,800
дка. (нула декара, осемстотин
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
Имотът се
община Първомай,
трайно ползване: НИВА.
управлява от Кмета
землището на с. Брягово с Категория на земята при
на община Първомай Продаден на търг на Кирил
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Четвърта,
108,40 лв. (сто и
с ЕИК 000471536 на Иванов Запрянов от гр.
"Долна река” имот с
съставляващ имот №031011 (нула, осем лева и 40 ст.) основание чл. 12,
Първомай, област Пловдив, ул.
№031011 по картата на
три, едно, нула, едно, едно) в
ал.5 от Закона за
"Рожен" №3а
възстановената собственост местността "ДОЛНА РЕКА” по
общинската
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,101
дка. (нула декара, сто и един
Област Пловдив, община
квадратни метра) с начин на
Имотът се
Първомай, землището на с.
трайно ползване: ДРУГА ПЪТНА
управлява от кмета
Дълбок извор с ЕКАТТЕ
ТЕРИТОРИЯ, съставляващ имот с
на община Първомай
24493, местността "Солук
214,60 лв. (двеста и
№000732 (нула, нула, нула, седем,
с ЕИК 000471536 на
чешма", имот с №000732
четиринадесет лева
три, две) в местността "СОЛУК
основание чл. 12, ал.
по картата на
и 60 ст.)
ЧЕШМА" по картата на
5 от Закона за
възстановената собственост
възстановената собственост за
общинската
за землището на с. Дълбок
землището на с. Дълбок извор.
собственост.
извор.
Имотът е образуван от имот с
№000475.
Поземлен имот с площ от 0,831
дка. (нула декара, осемстотин
Област Пловдив, община тридесет и един квадратни метра)
Имотът се
Първомай, землището на с. с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
Дълбок извор с ЕКАТТЕ ДРУГА ПЪТНА ТЕРИТОРИЯ,
1 765,70 лв. (хиляда на община Първомай
24493, местността "Таук
съставляващ имот с №000891
седемстотин
с ЕИК 000471536 на
дере", имот с №000891 по (нула, нула, нула, осем, девет,
шестдесет и пет
основание чл. 12, ал.
картата на възстановената едно) в местността "ТАУК ДЕРЕ" лева и 70 ст.)
5 от Закона за
собственост за землището по картата на възстановената
общинската
на с. Дълбок извор.
собственост за землището на с.
собственост.
Дълбок извор. Имотът е образуван
от имот с №000890.
112/1 050 ид.ч. (сто и дванадесет
Област Пловдивска,
от хиляда и петдесет идеални
община Първомай, с.
части) от дворно място цялото
Имотът се
Православен, УПИ ІІІ-17 в
застроено и незастроено с площ от
управлява от кмета
кв.1 по плана на с.
1050 кв.м. (хиляда и петдесет
на община Първомай Продаден на Панайот Бойчев
Православен, одобрен със
233,90 лв. (двеста
квадратни метра), съставляващо
с ЕИК 000471536 на Стоянов от гр. Смолян и Дафина
заповед №171/1986 год. и
тридесет и три лева
урегулиран поземлен имот (УПИ)
основание чл.12, ал.5 Стоянова Стоянова от гр.
изменен със заповед №РДи 90 ст.)
ІІІ - 17 (три римско - седемнадесет
от Закона за
Пловдив
22-8/14.02.1989 год. на
арабско) в кв. 1 (едно) по
общинската
председателя на комисията
регулационния план на с.
собственост.
по ТСУ към ОНС Православен, предназначен за
Първомай.
жилищно строителство.
Област Пловдивска,
Незастроен поземлен имот с площ 552,50 лв.
Имотът се
Продаден на Костадин Ванков
община Първомай, гр.
от 85 кв.м. (осемдесет и пет
(петстотин петдесет управлява от кмета Тодоров от гр. София.

Договор за покупко продажба вписан под
№191, том 6, вх.
№1847, дв.вх. №1820
на 25.09.2015 год. в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15509/08.10.2015 год. на
Кмета на община
Първомай

Заповед за
отписване:
РД-15-509/201510-08

Договор за покупкопродажба на недвижим
имот - частна
общинска собственост Заповед за
вп. под №11, том 6, вх. отписване:
№1614, дв.в.№1589 на РД-15-475/201521.08.2015 год. в
09-23
Службата по
вписванията гр.
Първомай.
Договор за покупко - Заповед за
продажба вписан под отписване:

Първомай, кв. 74, ПИ пл.
№2721, УПИ VІ-мелница и
УПИ VІІІ-трафопост по
регулационния план на гр.
Първомай, одобрен със
Заповед №РД-15-666/1994
год. и изменен със Заповед
№РД-15-861/11.12.2010 г.
на кмета на община
Първомай
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квадратни метра), съставляващ ПИ и два лева и 50 ст.) на община Първомай
с номер 2721 (две хиляди
с ЕИК 000471536 на
седемстотин двадесет и едно)
основание чл.12, ал.5
включен с 55 кв.м. (петдесет и пет
от Закона за
квадратни метра) в УПИ VІ общинската
мелница (шест римско тире
собственост
мелница) и 30 кв.м. (тридесет
квадратни метра) в УПИ VІІІ трафопост (осем римско тире
трафопост) от кв. 74 (седемдесет и
четири) по регулационния план на
гр. Първомай, област Пловдив.
Незастроен урегулиран поземлен
Област Пловдивска,
имот с площ от 1 880 кв.м. (хиляда
община Първомай, село
осемстотин и осемдесет квадратни
Имотът се
Караджалово, кв. 28а, ПИ
метра), съставляващ УПИ І (едно
управлява от кмета
пл. №333, УПИ І-поща,
римско) - поща, ресторант,
7 914,20 лв. (седем на община Първомай
ресторант, търговия,
търговия, магазини и битови
хиляди деветстотин с ЕИК 000471536 на
магазини и битови услуги
услуги, образуван с част от
и четиринадесет
основание чл.12, ал.5
по плана на с.
поземлен имот с номер 333 (триста лева и 20 ст.)
от Закона за
Караджалово, одобрен със
тридесет и три арабско) в квартал
общинската
заповед №229/1977 год. и
28а (двадесет и осем буква "а") по
собственост
изменен със заповед №РДрегулационния план на село
15-463/09.06.2011 год.
Караджалово.
Поземлен имот с площ от 1,473
дка. (един декар, четиристотин
Област Пловдивска,
седемдесет и три квадратни метра)
Имотът се
община Първомай,
с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
землището на с. Дълбок
НИВА, категория на земята при
на община Първомай
извор с ЕКАТТЕ 24493
173,20 лв. (сто
неполивни условия: Пета,
с ЕИК 000471536 на
имот с №103061, местност
седемдесет и три
съставляващ имот номер 103061
основание чл.12, ал.5
"Мисилюма лочките" по
лева и 20 ст.)
(едно, нула, три, нула, шест, едно)
от Закона за
картата на възстановената
в местността "МИСИЛЮМА
общинската
собственост за землището
ЛОЧКИТЕ" по картата на
собственост
на с. Дълбок извор.
възстановената собственост за
землището на с. Дълбок извор.
Поземлен имот с площ от 2,000
Област Пловдивска,
дка. (два декара) с начин на трайно
Имотът се
община Първомай,
ползване: НИВА категория на
управлява от кмета
землището на с. Дълбок
земята при неполивни условия:
на община Първомай
извор с ЕКАТТЕ 24493
215,60 лв. (двеста и
Пета, съставляващ имот номер
с ЕИК 000471536 на
имот с №062011, местност
петнадесет лева и 60
062011 (нула, шест, две, нула,
основание чл.12, ал.5
"Солук чешма" по картата
ст.)
едно, едно) в местността "СОЛУК
от Закона за
на възстановената
ЧЕШМА" по картата на
общинската
собственост за землището
възстановената собственост за
собственост.
на с. Дълбок извор.
землището на с. Дълбок извор.
Поземлен имот с площ от 0,706
Имотът се
Област Пловдивска,
дка. (нула декара, седемстотин и
управлява от кмета
община Първомай,
шест квадратни метра) с начин на
на община Първомай
землището на с. Дълбок
трайно ползване: НИВА, категория
с ЕИК 000471536 на
извор с ЕКАТТЕ 24493
на земята при неполивни условия:
основание чл. 12, ал.
79,60 лв.
имот с №065004 в
Пета, съставляващ имот номер
5 от Закона за
(седемдесет и девет
местността "Синият
065004 (нула, шест, пет, нула,
общинската
лева и 60 ст.)
кайнак" по картата на
нула, четири) в местността
собственост
възстановената собственост "СИНИЯТ КАЙНАК" по картата
ДОГОВОР за наем
за землището на с. Дълбок на възстановената собственост за
№РД-13-250 от
извор.
землището на с. Дълбок извор,
31.07.2019 за срок от
област Пловдив.
1 год. с Ангел

№24 том 8, вх. №2201, РД-15-685/2015дв. вх. №2168 на
12-18
12.11.2015 год. в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15685 от 18.12.2015 год.
на кмета на община
Първомай.

Асенов Илиев
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Поземлен имот с площ от 0,242
дка (нула декара, двеста
Област Пловдивска,
четиридесет и два квадратни
община Първомай,
метра), начин на трайно ползване:
землището на село Дълбок
НИВА, категория на земята при
извор с ЕКАТТЕ 24493,
неполивни условия: Пета,
местност „Край село”, имот
съставляващ имот №072010 (нула;
№072010 по картата на
седем; две; нула; едно; нула) в
възстановената собственост
местността „КРАЙ СЕЛО” по
за землището на с. Дълбок
картата на възстановената
извор.
собственост за землището на село
Дълбок извор.
Поземлен имот с площ от 0,850
дка (нула декара, осемстотин и
Област Пловдивска,
петдесет квадратни метра), начин
община Първомай,
на трайно ползване: НИВА,
землището на село Дълбок
категория на земята при
извор с ЕКАТТЕ 24493,
неполивни условия: Пета,
местност „Елешиците”,
съставляващ имот №072012 (нула;
имот №072012 по картата
седем; две; нула; едно; две) в
на възстановената
местността „ЕЛЕШИЦИТЕ” по
собственост за землището
картата на възстановената
на с. Дълбок извор.
собственост за землището на село
Дълбок извор.
Поземлен имот с площ от 0,954
дка (нула декара, деветстотин
Област Пловдивска,
петдесет и четири квадратни
община Първомай,
метра), начин на трайно ползване:
землището на село Дълбок НИВА, категория на земята при
извор с ЕКАТТЕ 24493,
неполивни условия: Пета,
местност „Елешиците”,
съставляващ имот №072035 (нула;
имот №072035 по картата седем; две; нула; три; пет) в
на възстановената
местността „ЕЛЕШИЦИТЕ” по
собственост за землището картата на възстановената
на с. Дълбок извор.
собственост за землището на село
Дълбок извор. Имотът е образуван
от имот с №072002.
Поземлен имот с площ от 2,015
дка (два декара и петнадесет
Област Пловдивска,
квадратни метра), начин на трайно
община Първомай,
ползване: НИВА, категория на
землището на село Дълбок
земята при неполивни условия:
извор с ЕКАТТЕ 24493,
Пета (0,506) и Четвърта (1,509),
местност „Елешиците”,
съставляващ имот №073001 (нула;
имот №073001 по картата
седем; три; нула; нула; едно) в
на възстановената
местността „ЕЛЕШИЦИТЕ” по
собственост за землището
картата на възстановената
на с. Дълбок извор.
собственост за землището на село
Дълбок извор.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 1,500
община Първомай,
дка (един декар и петстотин
землището на село Дълбок квадратни метра), начин на трайно
извор с ЕКАТТЕ 24493,
ползване: НИВА, категория на
местност „Елешиците”,
земята при неполивни условия:
имот №073003 по картата Пета (1,496) и Четвърта (0,004),
на възстановената
съставляващ имот №073003 (нула;
собственост за землището седем; три; нула; нула; три) в

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
79,60 лв.
с ЕИК 000471536 на
(седемдесет и девет
основание чл. 12, ал.
лева и 60 ст.)
5 от Закона за
общинската
собственост

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
104,00 лв. (сто и
с ЕИК 000471536 на
четири лева и 00 ст.) основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
107,50 лв. (сто и
с ЕИК 000471536 на
седем лева и 50 ст.) основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
280,90 лв. (двеста и
с ЕИК 000471536 на
осемдесет лева и 90
основание чл.12, ал.5
ст.)
от Закона за
общинската
собственост.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
147,10 лв. (сто
с ЕИК 000471536 на
четиридесет и седем
основание чл.12, ал.5
лева и 10 ст.)
от Закона за
общинската
собственост.

на с. Дълбок извор.
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местността „ЕЛЕШИЦИТЕ” по
картата на възстановената
собственост за землището на село
Дълбок извор.
Поземлен имот с площ от 0,798
дка (нула декара,седемстотин
Област Пловдивска,
деветдесет и осем квадратни
Имотът се
община Първомай,
метра), начин на трайно ползване:
управлява от кмета
землището на село Дълбок
НИВА, категория на земята при
на община Първомай
извор с ЕКАТТЕ 24493,
неполивни условия: Пета (0,467 и 101,70 лв. (сто и
с ЕИК 000471536 на
местност „Елешиците”,
Четвърта (0,331), съставляващ
един лева и 70 ст.) основание чл.12, ал.5
имот №073011 по картата
имот №073011 (нула; седем; три;
от Закона за
на възстановената
нула; едно; едно) в местността
общинската
собственост за землището
„ЕЛЕШИЦИТЕ” по картата на
собственост.
на с. Дълбок извор.
възстановената собственост за
землището на село Дълбок извор.
Поземлен имот с площ от 0,974
дка (нула декара, деветстотин
Област Пловдив, община
седемдесет и четири квадратни
Имотът се
Първомай, землището на
метра), начин на трайно ползване:
управлява от кмета
село Дълбок извор с
НИВА, категория на земята при
на община Първомай
ЕКАТТЕ 24493, местността
неполивни условия: Пета,
109,90 лв. (сто и
с ЕИК 000471536 на
"Елешиците", имот с
съставляващ имот №073021 (нула; девет лева и 90 ст.) основание чл.12, ал.5
№073021 по картата на
седем; три; нула; две; едно) в
от Закона за
възстановената собственост
местността „ЕЛЕШИЦИТЕ” по
общинската
за землището на с. Дълбок
картата на възстановената
собственост.
извор.
собственост за землището на село
Дълбок извор.
Поземлен имот с площ от 6,730
Област Пловдивска,
дка. (шест декара, седемстотин и
Община Първомай,
тридесет квадратни метра) с начин
Имотът се
землището на с.
на трайно ползване: НИВА,
управлява от кмета
Караджалово с ЕКАТТЕ
категория на земята при
на община Първомай
1 137,70 лв. (хиляда
36230, местността "Възст. неполивни условия: Трета,
с ЕИК 000471536 на Продаден на Ангел Андонов
сто тридесет и седем
реалн. гран.", имот номер съставляващ имот номер 021170
основание чл.12, ал.5 Авджиев от гр. Първомай
лева и 70 ст.)
021170 по картата на
(нула; две; едно; едно; седем; нула)
от Закона за
възстановената собственост в местността "ВЪЗСТ. РЕАЛНИ
общинската
за землището на с.
ГРАН.” по картата на
собственост.
Караджалово.
възстановената собственост за
землището на с. Караджалово.
Поземлен имот с площ от 6,496
Област Пловдивска,
дка. (шест декара, четиристотин
Община Първомай,
деветдесет и шест квадратни
Имотът се
землището на с.
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
Караджалово с ЕКАТТЕ
НИВА, категория на земята при
1 317,80 лв. (хиляда на община Първомай
36230, местността "Възст. неполивни условия: Трета,
триста и
с ЕИК 000471536 на
реалн. гран.", имот номер съставляващ имот номер 013137 седемнадесет лева и основание чл.12, ал.5
013137 по картата на
(нула; едно; три; едно;три; седем) 80 ст.)
от Закона за
възстановената собственост в местността "ВЪЗСТ. РЕАЛНИ
общинската
за землището на с.
ГРАН.” по картата на
собственост.
Караджалово.
възстановената собственост за
землището на с. Караджалово.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 4,246
Имотът се
Община Първомай,
дка. (четири декара, двеста
861,10 лв.
управлява от кмета
землището на с.
четиридесет и шест квадратни
(осемстотин
на община Първомай
Караджалово с ЕКАТТЕ
метра) с начин на трайно ползване: шестдесет и един
с ЕИК 000471536 на
36230, местността "Възст. НИВА, категория на земята при
лева и 10 ст.)
основание чл.12, ал.5
реалн. гран.", имот номер неполивни условия: Трета,
от Закона за

Договор за покупкопродажба вписан под
№49, том 8, вх. №2262,
дв.вх. №2222 на
17.11.2015 год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-630/2015Първомай и отписан 11-27
със Заповед №РД-15630/27.11.2015 год. на
кмета на община
Първомай.
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014039 по картата на
съставляващ имот номер 014039
възстановената собственост (нула; едно; четири; нула; три;
за землището на с.
девет) в местността "ВЪЗСТ.
Караджалово.
РЕАЛНИ ГРАН.” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Караджалово.
Поземлен имот с площ от 3,163
Област Пловдивска,
дка. (три декара, сто шестдесет и
Община Първомай,
три квадратни метра) с начин на
землището на с.
трайно ползване: НИВА, категория
Караджалово с ЕКАТТЕ
641,80 лв.
на земята при неполивни условия:
36230, местността "Възст.
(шестстотин
Трета, съставляващ имот номер
реалн. гран.", имот номер
четиридесет и един
014059 (нула; едно; четири; нула;
014059 по картата на
лева и 80 ст.)
пет; девет) в местността "ВЪЗСТ.
възстановената собственост
РЕАЛНИ ГРАН.” по картата на
за землището на с.
възстановената собственост за
Караджалово.
землището на с. Караджалово.
Поземлен имот с площ от 3,912
Област Пловдивска,
дка. (три декара, деветстотин и
Община Първомай,
дванадесет квадратни метра) с
землището на с.
начин на трайно ползване: НИВА,
Караджалово с ЕКАТТЕ
категория на земята при
793,60 лв.
36230, местността "Възст. неполивни условия: Трета,
(седемстотин
реалн. гран.", имот номер съставляващ имот номер 017028 деветдесет и три
017028 по картата на
(нула; едно; седем; нула; две;
лева и 60 ст.)
възстановената собственост осем) в местността "ВЪЗСТ.
за землището на с.
РЕАЛНИ ГРАН.” по картата на
Караджалово.
възстановената собственост за
землището на с. Караджалово.
Поземлен имот с площ от 4,689
дка. (четири декара, шестстотин
Област Пловдивска,
осемдесет и девет квадратни
Община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на с.
НИВА, категория на земята при
Караджалово с ЕКАТТЕ
747,70 лв.
неполивни условия: Пета (0,797) и
36230, местността "Възст.
(седемстотин
Трета (3,892), съставляващ имот
реалн. гран.", имот номер
четиридесет и седем
номер 021167 (нула; две; едно;
021167 по картата на
лева и 70 ст.)
едно; шест; седем) в местността
възстановената собственост
"ВЪЗСТ. РЕАЛНИ ГРАН.” по
за землището на с.
картата на възстановената
Караджалово.
собственост за землището на с.
Караджалово.

общинската
собственост.

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

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

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

Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Караджалово, квартал 57,
УПИ ІV– общественно
обслужващи дейности по
регулационния план на с.
Караджалово, одобрен със
заповед №229/1977 г. и
изменен със Заповед №РД15-181/07.04.2015 год..

Незастроен урегулиран поземлен
Имотът се
имот с площ от 530 кв.м.
управлява от кмета
(петстотин и тридесет квадратни
1 846,00 лв. (хиляда на община Първомай
метра), съставляващ УПИ ІVПродаден на Симеон Атанасов
осемстотин
с ЕИК 000471536 на
(четири римско) – общественно
Милчев от гр. Хасково, ул.
четиридесет и шест основание чл.12, ал.5
обслужващи дейности в кв. 57
"Балатон" №69
лева и 00 ст.)
от Закона за
(петдесет и седем) по
общинската
регулационния план на с.
собственост.
Караджалово.

Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Караджалово, квартал 57,
УПИ V– жилищно

Незастроен урегулиран поземлен 1 846,00 лв. (хиляда Имотът се
Продаден на Симеон Атанасов
имот с площ от 530 кв.м.
осемстотин
управлява от кмета
Милчев от гр. Хасково, ул.
(петстотин и тридесет квадратни четиридесет и шест на община Първомай
"Балатон" №69
метра), съставляващ УПИ V- (пет лева и 00 ст.)
с ЕИК 000471536 на

Договор за покупкопродажба вписан в
Службата по
вписванията гр.
Първомай под 118, том Заповед за
1, вх. №753 на
отписване:
26.04.2016 год. и
РД-15-286/2016отписан със Заповед 09-19
№РД-15-286 от
19.05.2016 год. на
кмета на община
Първомай.
Договор за покупко- Заповед за
продажба вписан в
отписване:
Службата по
РД-15-614/2016вписванията гр.
10-26

строителство по
римско) – жилищно строителство в
регулационния план на с. кв. 57 (петдесет и седем) по плана
Караджалово, одобрен със на с. Караджалово.
заповед №229/1977 г. и
изменен със Заповед №РД15-181/07.04.2015 год..

1176

1177

1178

1436/07-081436
2015

1437/07-081437
2015

1438/17-081438
2015

1179

1439/16-091439
2015

1180

1440/23-091440
2015

Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Караджалово, квартал 57,
УПИ VІ– жилищно
строителство по
регулационния план на с.
Караджалово, одобрен със
заповед №229/1977 г. и
изменен със Заповед №РД15- 181 /07.04.2015 год..
Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Караджалово, квартал 57,
УПИ VІІ– жилищно
строителство по
регулационния план на с.
Караджалово, одобрен със
заповед №229/1977 г. и
изменен със Заповед №РД15- 181 /07.04.2015 год..

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

Първомай под 117, том
ІІІ, вх. №752 на
26.04.2016 год. и
отписан със Заповед
№РД-15- 614 от
26.10.2016 год. на
кмета на община
Първомай.

Имотът се
Незастроен урегулиран поземлен
управлява от кмета
имот с площ от 530 кв.м.
1 846,00 лв. (хиляда на община Първомай
(петстотин и тридесет квадратни
осемстотин
с ЕИК 000471536 на
метра), съставляващ УПИ VІ четиридесет и шест основание чл.12, ал.5
(шест римско) – жилищно
лева и 00 ст.)
от Закона за
строителство в кв. 57 (петдесет и
общинската
седем) по плана на с. Караджалово.
собственост.

Имотът се
Незастроен урегулиран поземлен
управлява от кмета
имот с площ от 530 кв.м.
1 846,00 лв. (хиляда на община Първомай
(петстотин и тридесет квадратни
осемстотин
с ЕИК 000471536 на
метра), съставляващ УПИ VІІ четиридесет и шест основание чл.12, ал.5
(седем римско) – жилищно
лева и 00 ст.)
от Закона за
строителство в кв. 57 (петдесет и
общинската
седем) по плана на с. Караджалово.
собственост.

Масивна едноетажна сграда:
"Център за настаняване от семеен
тип" със ЗП - 578,60 кв.м.
Имотът се
(петстотин седемдесет и осем
управлява от кмета
квадратни метра и шестдесет
59 321,10 лв.
на Община
квадратни сантиметра), година на (петдесет и девет
Първомай с ЕИК
строеж и въвеждане в
хиляди триста
000471536 на
експлоатация - 2013 год.,
двадесет и един лева основание чл.12, ал.5
построена в УПИ ХІІ - ЦНСТ
и 10 ст.)
от Закона за
(дванадесет римско тире Център за
общинската
настаняване от семеен тип) в кв. 14
собственост
(четиринадесет) по плана на кв.
Дебър на гр. Първомай.
Поземлен имот с площ от 1,391
Област Пловдивска,
дка. (един декар, триста деветдесет
Имотът се
община Първомай,
и един квадратни метра) с начин
управлява от кмета
землището на село
на трайно ползване: СКЛАДОВ
2 570,60 лв. (две
на община Първомай
Крушево с ЕКАТТЕ 40155, ТЕРЕН, категория на земята при
Продаден на "ПРО АРМ" ЕООД
хиляди петстотин и с ЕИК 000471536 на
местност „Ясака”, имот
неполивни условия: Четвърта,
гр. София, представлявано от
седемдесет лева и 60 основание чл.12, ал.5
№009079 по картата на
съставляващ имот №009079 (нула,
Емил Чанков Мерджанов
ст.)
от Закона за
възстановената собственост нула, девет, нула, седем, девет) в
общинската
за землището на с.
местността „ЯСАКА” по картата
собственост.
Крушево
на възстановената собственост за
землището на с. Крушево.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 1,596
Имотът се
община Първомай,
дка. (един декар, петстотин
4 985, 90лв. (четири управлява от кмета
землището на село Искра с деветдесет и шест квадратни
хиляди деветстотин на община Първомай
ЕКАТТЕ 32826, имот с
метра) с начин на трайно ползване: осемдесет и пет лева с ЕИК 000471536 на
№000581 по картата на
ОБЩЕСТВЕН ТЕРЕН, категория и 90 ст.)
основание чл.12, ал.5
възстановената собственост на земята при неполивни условия:
от Закона за
Област Пловдивска,
община Първомай, гр.
Първомай, кв. Дебър, кв.
14, УПИ ХІІ - ЦНСТ по
плана на кв. Дебър, гр.
Първомай. одобрен със
заповеди №626/1965 год. и
№РД-15-255/12.04.2012 г. с
административен адрес: гр.
Първомай, кв. Дебър, ул.
"Крали Марко" №22"А"

Договор за покупкопродажба вп. №65, том
3, вх. №742, дв. вх.
№734 на 20.05.2019
Заповед за
год. в Службата по
отписване:
вписваниятя гр.
РД-15-307/2019Първомай и отписан
05-23
със заповед №РД-15307 от 23.05.2019 год.
на кмета на община
Първомай.

за землището на село
Искра.

1441/23-091441
2015

Област Пловдив, община
Първомай, землището на с.
Татарево с ЕКТТЕ 72093,
местност "Старите (долни)
лозя", имот с номер 001043
по картата на
въстановената собственост
за землището на с.
Татарево.

1442/23-091442
2015

Област Пловдив, община
Първомай, землището на с.
Татарево с ЕКТТЕ 72093,
местност "Гор. герен
Капаклия", имот с номер
049007 по картата на
въстановената собственост
за землището на с.
Татарево.

1444/02-101444
2015

Област Пловдив, община
Първомай, землището на с.
Татарево с ЕКТТЕ 72093,
местност "Гор. герен
капаклия", имот с номер
049082 по картата на
въстановената собственост
за землището на с.
Татарево.

1184

1445/02-101445
2015

Област Пловдив, община
Първомай, землището на с.
Татарево с ЕКТТЕ 72093,
местност "Гор. герен
капаклия", имот с номер
049083 по картата на
въстановената собственост
за землището на с.
Татарево.

1185

1446/05-101446
2015

Област Пловдивска,
община Първомай, село
Бяла река, кв. 9, УПИ ІХ -

1181

1182

1183

Шеста, съставляващ имот с номер
общинската
000581 (нула, нула, нула, пет,
собственост.
осем, едно) по картата на
възстановената собственост за
землището на село Искра, област
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 8,444
дка (осем декара, четиристотин
четиридесет и четири) с начин на
Имотът се
трайно ползване: НИВА, категория
управлява от кмета
1 427, 50 лв.
на земята при неполивни условия:
на община Първомай
(хиляда
Трета, съставляващ имот с номер
ЕИК 000471536 на
четиристотин
001043 (нула, нула, едно, нула,
основание чл.12, ал.
двадесет и седем
четири, три) в местността
5 от Закона за
лева и 50 ст.)
„СТАРИТЕ (ДОЛНИ) ЛОЗЯ” по
общинската
картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на с.
Татарево.
Поземлен имот с площ от 7,698
дка (седем декара, шестстотин
деветдесет и осем квадратни
Имотът се
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
НИВА, категория на земята при
794,40 лв.
на община Първомай
неполивни условия: Четвърта,
(седемстотин
ЕИК 000471536 на
съставляващ имот с номер 049007 деветдесет и четири основание чл.12, ал.
(нула, четири, девет, нула, нула, лева и 40 ст.)
5 от Закона за
седем) в местността „ГОР. ГЕРЕН
общинската
КАПАКЛИЯ” по картата на
собственост.
възстановената собственост за
землището на с. Татарево.
Поземлен имот с площ от 3,208
дка (три декара, двеста и осем
квадратни метра) с начин на
Имотът се
трайно ползване: НИВА, категория
управлява от кмета
на земята при неполивни условия:
на община Първомай
331,10 лв. (триста
Четвърта, съставляващ имот с
ЕИК 000471536 на
тридесет и един лева
номер 049082 (нула, четири, девет,
основание чл.12, ал.
и 10 ст.)
нула, осем, две) в местността
5 от Закона за
„ГОР. ГЕРЕН КАПАКЛИЯ” по
общинската
картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на с.
Татарево, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 8,685
дка (осем декара, шестотин
осемдесет и пет квадратни метра) с
Имотът се
начин на трайно ползване: НИВА,
управлява от кмета
категория на земята при
896,30 лв.
на община Първомай
неполивни условия: Четвърта,
(осемстотин
ЕИК 000471536 на
съставляващ имот с номер 049083
деветдесет и шест основание чл.12, ал.
(нула,четири, девет, нула, осем,
лева и 30 ст.)
5 от Закона за
три) в местността „ГОР. ГЕРЕН
общинската
КАПАКЛИЯ” по картата на
собственост.
възстановената собственост за
землището на с. Татарево, област
Пловдив.
Незастроен урегулиран поземлен 1 452,50 лв. (хиляда Имотът се
имот с площ от 680 кв.м.
четиристотин
управлява от кмета
(шестстотин и осемдесет
петдесет и два лева на община Първомай

1186

1447/05-101447
2015

1187

1448/15-101448
2015

1188

1449/15-101449
2015

1189

1450/15-101450
2015

1451/11-111190
1451
2015

149 по регулационния план квадратни метра), отреден за
и 50 ст.)
с ЕИК 000471536 на
на с. Бяла река, одобрен със жилищно строителство,
основание чл. 12,
Заповед №336/1967 год.,
съставляващ УПИ ІХ - 149 (девет
ал.5 от Закона за
административен адрес: ул. римско - сто четиридесет и девет
общинската
"Пета" №45
арабско) в кв. 9 (девет) по
собственост
регулационния план на с. Бяла
река, област Пловдив..
Област Пловдивска,
Имотът се
Застроен урегулиран поземлен
община Първомай, село
управлява от кмета
имот с площ от 77 кв.м.
Бяла река, кв. 9, УПИ Х на община Първомай
(седемдесет и седем квадратни
166,30 лв. (сто
ТП по плана на с. Бяла
с ЕИК 000471536 на
метра), съставляващ УПИ Х - ТП шестдесет и шест
река, одобрен със Заповед
основание чл. 12,
(десет римско - трафопост) в кв. 9 лева и 30 ст.)
№336/1967 год.,
ал.5 от Закона за
(девет) по регулационния план на
административен адрес: ул.
общинската
с. Бяла река, област Пловдив.
"Пета" №45-а
собственост
Поземлен имот с площ от 3,732
дка (три декара, седемстотин
Област Пловдив, община тридесет и два квадратни метра) с
Имотът се
Първомай, землището на с. начин на трайно ползване: НИВА,
управлява от кмета
Татарево с ЕКТТЕ 72093, категория на земята при
на община Първомай
местност "Гор. герен
неполивни условия: Четвърта,
385,10 лв. (триста
ЕИК 000471536 на
капаклия", имот с номер
съставляващ имот с номер 049084 осемдесет и пет лева
основание чл.12, ал.
049084 по картата на
(нула, четири, девет, нула, осем, и 10 ст.)
5 от Закона за
въстановената собственост четири) в местността „ГОР. ГЕРЕН
общинската
за землището на с.
КАПАКЛИЯ” по картата на
собственост.
Татарево.
възстановената собственост за
землището на с. Татарево, област
Пловдив.
Имотът се
Поземлен имот с площ от 6,000
управлява от кмета
Област Пловдив, община дка (шест декара) с начин на
на община Първомай
Първомай, землището на с. трайно ползване: НИВА, категория
ЕИК 000471536 на
Татарево с ЕКТТЕ 72093, на земята при неполивни условия:
основание чл.12, ал.
812,70 лв.
местност "Станимъшки
Четвърта, съставляващ имот с
5 от Закона за
(осемстотин и
път", имот с номер 050106 номер 050106 (нула, пет, нула,
общинската
дванадесет лева и 70
по картата на
едно, нула, шест) в местността
собственост.
ст.)
въстановената собственост „СТАНИМЪШКИ ПЪТ” по
Договор за наем
за землището на с.
картата на възстановената
№13-243 от
Татарево.
собственост за землището на с.
24.07.2019 г. за 1
Татарево.
год. с "ХЕРА АГРО"
ЕООД
Поземлен имот с площ от 2,860
дка (два декара, осемстотин и
Област Пловдив, община шестдесет квадратни метра) с
Имотът се
Първомай, землището на с. начин на трайно ползване: НИВА,
управлява от кмета
Татарево с ЕКТТЕ 72093, категория на земята при
на община Първомай
243,20 лв. (двеста
местност "Каваците", имот неполивни условия: Шеста,
ЕИК 000471536 на
четиридесет и три
с номер 060032 по картата съставляващ имот с номер 060032
основание чл.12, ал.
лева и 20 ст.)
на въстановената
(нула, шест, нула, нула, три, две) в
5 от Закона за
собственост за землището местността „КАВАЦИТЕ” по
общинската
на с. Татарево.
картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на с.
Татарево, област Пловдив.
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 1,168
Управлява се от
Първомай, землището на дка. (един декар сто шестдесет и
173,30 лв. (сто
кмета на община
Продаден на "БУЛСАТКОМ"
село Градина с ЕКАТТЕ
осем квадратни метра) с начин на седемдесет и три
Първомай с ЕИК
ЕАД с ЕИК 130408101 - гр.
17484, местност "Арга
трайно ползване: НИВА.
лева и 30 ст.)
000470536 на
София.
бента", имот с номер
Категория на земята при
основание чл.12, ал.

Договор за покупкопродажба вписан в
Службата по
вписванията гр.
Първомай под 198, том

1191

1192

1193

1194

1452/11-111452
2015

1453/11-111453
2015

1454/12-111454
2015

1455/12-111455
2015

1456/24-111195
1456
2015

040120 по картата на
неполивни условия: Четвърта,
възстановената собственост съставляващ имот с номер 040120
за землището на с. Градина. (нула, четири, нула, едно, две,
нула) в местността "АРГА
БЕНТА" по картата на
възстановената собственост за
землището на село Градина,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 7,418
дка (седем декара, четиристотин и
Област Пловдив, община осемнадесет квадратни метра) с
Първомай, землището на с. начин на трайно ползване: НИВА,
Татарево с ЕКТТЕ 72093, категория на земята при
765,50 лв.
местност "Долен герен",
неполивни условия: Четвърта,
(седемстотин
имот с номер 053033 по
съставляващ имот с номер 053033 шестдесет и пет
картата на въстановената (нула, пет, три, нула, три, три) в
лева и 50 ст.)
собственост за землището местността „ДОЛЕН ГЕРЕН” по
на с. Татарево.
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Татарево, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,721
дка (един декар, седемстотин
Област Пловдив, община двадесет и един квадратни метра) с
Първомай, землището на с. начин на трайно ползване: НИВА,
Татарево с ЕКТТЕ 72093, категория на земята при
146,40 лв. (сто
местност "Радовница",
неполивни условия: Шеста,
четиридесет и шест
имот с номер 060020 по
съставляващ имот с номер 060020
лева и 40 ст.)
картата на въстановената (нула, шест, нула, нула, две, нула)
собственост за землището в местността „РАДОВНИЦА” по
на с. Татарево.
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Татарево, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 5,000
Област Пловдив, община дка (пет декара) с начин на трайно
Първомай, землището на с. ползване: НИВА, категория на
Татарево с ЕКТТЕ 72093, земята при неполивни условия:
425,30 лв.
местност "Чуката", имот с Шеста, съставляващ имот с номер (четиристотин
номер 062034 по картата на 062034 (нула, шест, две, нула, три, двадесет и пет лева
въстановената собственост четири) в местността „ЧУКАТА” и 30 ст.)
за землището на с.
по картата на възстановената
Татарево.
собственост за землището на с.
Татарево, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 4,949
дка (четири декара, деветстотин
Област Пловдив, община четиридесет и девет квадратни
Първомай, землището на с. метра) с начин на трайно ползване:
Татарево с ЕКТТЕ 72093, НИВА, категория на земята при
420,90 лв.
местност "Чуката", имот с неполивни условия: Шеста,
(четиристотин и
номер 062036 по картата на съставляващ имот с номер 062036 двадесет лева и 90
въстановената собственост (нула, шест, две, нула, три, шест) в ст.)
за землището на с.
местността „ЧУКАТА” по картата
Татарево.
на възстановената собственост за
землището на с. Татарево, област
Пловдив.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 9,395
761,00 лв.
община Първомай,
дка. (девет декара, триста
(седемстотин
землището на гр. Първомай деветдесет и пет квадратни метра) шестдесет и един
с ЕКАТТЕ 59080, местност с начин на трайно ползване: ДР. лева и 00 ст.)

5 от Закона за
общинската
собственост.

3, вх. №906, дв. вх.
№881 на 13.05.2016
год. и отписан със
Заповед №РД-15-285
от 19.05.2016 год. на
кмета на община
Първомай.

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

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

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

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

Имотът се
управлява от кмета Продаден на Димитър Йорданов
на община Първомай Матушев от гр. Първомай
с ЕИК 000471536 на

Договор за покупко продажба вписан под
№127, том 8, вх.
№2434, дв.вх. №2361

1457/14-121196
1457
2015

1197

1198

1458/12-011458
2016

1459/12-011459
2016

1460/25-021199
1460
2016

"Землище кв. Дебър”, имот ПОСЕВНА ПЛОЩ. Категория на
с №411010 по картата на земята при неполивни условия:
възстановената собственост Шеста, съставляващо имот с номер
за землището на гр.
411010 (четири, едно, едно, нула,
Първомай.
едно, нула) в местността
"ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР” по
картата на възстановената
собственост за землището на гр.
Първомай.
Застроен урегулиран поземлен
имот с площ от 253 кв.м. (двеста
Област Пловдивска,
петдесет и три квадратни метра) с
община Първомай, село
предназначение за търговия и
Дълбок извор, кв. 14, УПИ услуги, съставляващ УПИ ХV
1 087,90 лв.(хиляда
УПИ ХV - Търговия и
(петнадесет римско) - Търговия и
осемдесет и седем
услуги по регулационния услуги, в квартал 14
лева и 90 ст.
плана на с. Дълбок извор, (четиринадесет) по регулационния
одобрен със заповед
план на село Дълбок извор,
№374/1971 год.
община Първомай, област
Пловдив. Уличната и дворищна
регулации са приложени.

Област Пловдивска,
община Първомай, гр.
Първомай, УПИ ІV социални жилища в кв. 161
по регулационният и
застроителен план на гр.
Първомай, одобрен със
заповед №РД-15-666 от
1994 год. и изменен със
заповед №РД-15626/27.11.2015год.,
административен адрес: гр.
Първомай, ул. "Бузлуджа"
№29, 31

Урегулиран поземлен имот с
площ от 520 кв.м. (петстотин и
двадесет квадратни метра),
предназначен за жилищно
3 380,00 лв. (три
строителство, съставляващ парцел
хиляди триста и
УПИ ІV – социални жилища
осемдесет лева и 00
(четири римско – социални
ст.)
жилища) в кв. 161 (сто шестдесет и
едно арабско) по регулационния
план на гр. Първомай, област
Пловдив.

Поземлен имот с площ от 13,359
дка. (тринадесет декара, триста
Област Пловдив, община петдесет и девет квадратни метра)
Първомай, землището на с начин на трайно ползване:
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
ИЗПОЛЗВ. ЛИВАДА, категория
649,20 лв.
59080, местност "Землище на земята при неполивни условия:
(шестстотин
кв. Дебър", имот с
Шеста, съставляващ имот с номер
четиридесет и девет
№250001 по картата на
250001 (две, пет, нула, нула, нула,
лева и 20 ст.)
възстановената собственост едно) в местността "ЗЕМЛИЩЕ
за землището на гр.
КВ. ДЕБЪР" по картата на
Първомай, област Пловдив. възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Област Пловдив, община Застроен урегулиран поземлен
6 578,00 лв. (шест
Първомай, кв. Любеново на имот с площ от 1 100 кв.м. (хиляда
хиляди петстотин
гр. Първомай, кв. 30, УПИ и сто квадратни метра),
седемдесет и осем
І-94 порегулационния план предназначен за жилищно
лева и 00 ст.)
на кв. Любеново, одобрен строителство, съставляващ УПИ І -

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

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

на 17.11.2016 год.
отписан със Заповед
№РД-15-758 от
23.12.2016 год. на
кмета на община
Първомай.

Продаден на "НИКИ РАДИ"
ЕООД - гр. Пловдив , бул.
"Дунав" №89, ет. 2, ап. 5,
представлявано от управителя
Радиана Запрянова Атанасова .

Отстъпено право на строеж за
жилищна сграда на Демир
Имотът се
Руменов Симеонов- Договор вп.
управлява от кмета №116, том 4, вх. №1095 на
на община Първомай 10.06.2016 г., на Коста Демирев
с ЕИК 000471536 на Митев - Договор вп.№117, том 4,
основание чл.12, ал.5 вх. №1096 на 10.06.2016 год.. и
от Закона за
отстъпено право на строеж за
общинската
жилищна сграда на Хистина
собственост.
Демирева Кръстева- Договор вп.
№141, том 2, вх. №582, дв. вх.
№578 на 24.04.2018 год.

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

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

Договор за покупко продажба вписан под
№106, том 3, вх. №827,
дв.вх. №820 на
01.06.2018 год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-324/2018Първомай и отписан 06-01
със заповед №РД - 15324 от 08.06.2018 год.
на кмета на община
Първомай.
Решение №73 на
Общински съвет гр.
Първомай взето на
24.04.2016 год. по
протокол №9 Договор вп. 116, том 4,
вх. №1096 на
10.06.2016 год. том 4
дв. вх.№1095- Демир
Руменов Симеонов и
Договор №117, том 4,
вх. №1096 на
10.06.2016 год. - Коста
Демирев Митев и
Договор вп. №141, том
2, вх. №582, дв. вх.
№578 на 24.04.2018
год. - Хистина
Демирева Кръстева-

1200

1461/25-021461
2016

1201

1462/08-031462
2016

1202

1463/08-031463
2016

1203

1464/08-031464
2016

1204

1465/08-031465
2016

със заповед №318/1933 год. 94 (едно римско - деветдесет и
от Закона за
и №2460/1933 год.
четири арабско) в квартал 30
общинската
(тридесет) по регулационният план
собственост.
на кв. Любеново, гр. Първомай.
Застроен урегулиран поземлен
Област Пловдив, община
Имотът се
имот с площ от 1 000 кв.м. (хиляда
Първомай, кв. Любеново на
управлява от кмета
квадратни метра), предназначен за
гр. Първомай, кв. 30, УПИ
4 968,00 лв. (четири на община Първомай
жилищно строителство,
ІІ-94 по регулационния
хиляди деветстотин с ЕИК 000471536 на
съставляващ УПИ ІІ -94 (две
план на кв. Любеново,
шестдесет и осем
основание чл.12, ал.5
римско - деветдесет и четири
одобрен със заповед
лева и 00 ст.)
от Закона за
арабско) в квартал 30 (тридесет) по
№318/1933 год. и
общинската
регулационният план на кв.
№2460/1933 год.
собственост.
Любеново, гр. Първомай.
Поземлен имот с площ от 0,443
дка. (нула декара, четиристотин
четиридесет и три квадратни
Област Пловдив, община
Имотът се
метра) с начин на трайно ползване:
Първомай, землището на
управлява от кмета
НИВА. Категория на земята при
село Градина с ЕКАТТЕ
на община Първомай
неполивни условия: Четвърта,
17484, местност "Арга
65,70 лв. (шестдесет с ЕИК 000471536 на
съставляващ имот с номер 040020
бента", имот с номер
и пет лева и 70 ст.) основание чл.12, ал.5
(нула, четири, нула, нула, две,
040020 по картата на
от Закона за
нула) в местността "АРГА
възстановената собственост
общинската
БЕНТА" по картата на
за землището на с. Градина.
собственост.
възстановената собственост за
землището на село Градина,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 10,973
дка. (десет декара, деветсотин
седемдесет и три квадратни метра)
Област Пловдив, община
Имотът се
с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ.
Първомай, землището на
управлява от кмета
Категория на земята при
село Градина с ЕКАТТЕ
на община Първомай
неполивни условия: Шеста,
1 855,70 лв. (хиляда
17484, местност "Арга
с ЕИК 000471536 на
съставляващ имот с номер 040039 осемстотин петдесет
бента", имот с номер
основание чл.12, ал.5
(нула, четири, нула, нула, три,
и пет лева и 70 ст.)
040039 по картата на
от Закона за
девет) в местността "АРГА
възстановената собственост
общинската
БЕНТА" по картата на
за землището на с. Градина.
собственост.
възстановената собственост за
землището на село Градина,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 7,594
дка. (седем декара, петстотин
деветдесет и четири квадратни
Област Пловдив, община
Имотът се
метра) с начин на трайно ползване:
Първомай, землището на
управлява от кмета
ЛОЗЕ - ТЕРАСИРАНО. Категория
село Градина с ЕКАТТЕ
1 116,50 лв.
на община Първомай
на земята при неполивни условия:
17484, местност "Арга
(шиляда сто и
с ЕИК 000471536 на
Шеста, съставляващ имот с номер
бента", имот с номер
шестнадесет лева и основание чл.12, ал.5
040042 (нула, четири, нула, нула,
040042 по картата на
50 ст.)
от Закона за
четири, две) в местността "АРГА
възстановената собственост
общинската
БЕНТА" по картата на
за землището на с. Градина.
собственост.
възстановената собственост за
землището на село Градина,
област Пловдив
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 8,375
Имотът се
Първомай, землището на дка. (осем декара, триста
управлява от кмета
село Градина с ЕКАТТЕ
седемдесет и пет квадратни метра)
на община Първомай
1 231,10 лв.
17484, местност "Арга
с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ
с ЕИК 000471536 на
бента", имот с номер
- ТЕРАСИРАНО. Категория на
основание чл.12, ал.5
040045 по картата на
земята при неполивни условия:
от Закона за

1205

1466/08-031466
2016

1206

1467/09-031467
2016

1207

1468/12-031468
2016

1208

1469/12-031469
2016

възстановената собственост Шеста, съставляващ имот с номер
общинската
за землището на с. Градина. 040045 (нула, четири, нула, нула,
собственост.
четири, пет) в местността "АРГА
БЕНТА" по картата на
възстановената собственост за
землището на село Градина,
област Пловдив
Поземлен имот с площ от 6,549
дка. (шест декара, петстотин
четиредесет и девет квадратни
Област Пловдив, община
Имотът се
метра) с начин на трайно ползване:
Първомай, землището на
управлява от кмета
ЛОЗЕ - ТЕРАСИРАНО. Категория
село Градина с ЕКАТТЕ
на община Първомай
на земята при неполивни условия: 1 532,50 лв. (хиляда
17484, местност "Арга
с ЕИК 000471536 на
Четвърта, съставляващ имот с
петстотин тридесет
бента", имот с номер
основание чл.12, ал.5
номер 040048 (нула, четири, нула, и два лева и 50 лв.)
040048 по картата на
от Закона за
нула, четири, осем) в местността
възстановената собственост
общинската
"АРГА БЕНТА" по картата на
за землището на с. Градина.
собственост.
възстановената собственост за
землището на село Градина,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 2,690
дка. (два декара, шестстотин и
деветдесет квадратни метра) с
Област Пловдив, община
Имотът се
начин на трайно ползване: ЛОЗЕ.
Първомай, землището на
управлява от кмета
Категория на земята при
село Градина с ЕКАТТЕ
454,90 лв.
на община Първомай
неполивни условия: Шеста,
17484, местност "Арга
(четиристотин
с ЕИК 000471536 на
съставляващ имот с номер 040057
бента", имот с номер
петдесет и четири основание чл.12, ал.5
(нула, четири, нула, нула, пет,
040057 по картата на
лева и 90 лв.)
от Закона за
седем) в местността "АРГА
възстановената собственост
общинската
БЕНТА" по картата на
за землището на с. Градина.
собственост.
възстановената собственост за
землището на село Градина,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 5,710
дка. (пет декара, седемстотин и
Област Пловдив, община десет квадратни метра) с начин на
Имотът се
Първомай, землището на трайно ползване: ЛОЗЕ. Категория
управлява от кмета
село Градина с ЕКАТТЕ
на земята при неполивни условия: 964,60 лв.
на община Първомай
17484, местност "Арга
Шеста, съставляващ имот с номер (деветстотин
с ЕИК 000471536 на
бента", имот с номер
040060 (нула, четири, нула, нула, шестдесет и четири основание чл.12, ал.5
040060 по картата на
шест, нула) в местността "АРГА лева и 60 ст.)
от Закона за
възстановената собственост БЕНТА" по картата на
общинската
за землището на с. Градина. възстановената собственост за
собственост.
землището на село Градина,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,311
дка. (един декар, триста и
единадесет квадратни метра) с
Област Пловдив, община
Имотът се
начин на трайно ползване: ЛОЗЕПървомай, землището на
управлява от кмета
ТЕРАСИРАНО. Категория на
село Градина с ЕКАТТЕ
на община Първомай
земята при неполивни условия:
271,60 лв.(двеста
17484, местност "Арга
с ЕИК 000471536 на
Пета, съставляващ имот с номер седемдесет и един
бента", имот с номер
основание чл.12, ал.5
040065 (нула, четири, нула, нула, лева и 60 ст.)
040065 по картата на
от Закона за
шест, пет) в местността "АРГА
възстановената собственост
общинската
БЕНТА" по картата на
за землището на с. Градина.
собственост.
възстановената собственост за
землището на село Градина,
област Пловдив
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Поземлен имот с площ от 1,701
дка. (един декар, седемстотин и
един квадратни метра) с начин на
Област Пловдив, община
Имотът се
трайно ползване: ЛОЗЕПървомай, землището на
управлява от кмета
ТЕРАСИРАНО. Категория на
село Градина с ЕКАТТЕ
на община Първомай
земята при неполивни условия:
397,80 лв. (триста
17484, местност "Арга
с ЕИК 000471536 на
Четвърта, съставляващ имот с
деветдесет и седем
бента", имот с номер
основание чл.12, ал.5
номер 040073 (нула, четири, нула, лева и 80 ст.)
040073 по картата на
от Закона за
нула, седем, три) в местността
възстановената собственост
общинската
"АРГА БЕНТА" по картата на
за землището на с. Градина.
собственост.
възстановената собственост за
землището на село Градина,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,678
дка. (нула декареа, шестстотин
седемдесет и осем квадратни
Област Пловдив, община
Имотът се
метра) с начин на трайно ползване:
Първомай, землището на
управлява от кмета
ЛОЗЕ-ТЕРАСИРАНО. Категория
село Градина с ЕКАТТЕ
на община Първомай
на земята при неполивни условия: 143,00 лв. (сто
17484, местност "Арга
с ЕИК 000471536 на
Четвърта, съставляващ имот с
четиридесет и три
бента", имот с номер
основание чл.12, ал.5
номер 040076 (нула, четири, нула, лева и 00 ст. )
040076 по картата на
от Закона за
нула, седем, шест) в местността
възстановената собственост
общинската
"АРГА БЕНТА" по картата на
за землището на с. Градина.
собственост.
възстановената собственост за
землището на село Градина,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 4,731
дка. (четири декара, седемстотин
тридесет и един квадратни метра)
Област Пловдив, община
Имотът се
с начин на трайно ползване: ЛОЗЕПървомай, землището на
управлява от кмета
ТЕРАСИРАНО. Категория на
село Градина с ЕКАТТЕ
911,30 лв.
на община Първомай
земята при неполивни условия:
17484, местност "Арга
(деветстотин и
с ЕИК 000471536 на
Шеста (2,749) и Четвърта (1,982),
бента", имот с номер
единадесет лева и 30 основание чл.12, ал.5
съставляващ имот с номер 040078
040078 по картата на
ст.)
от Закона за
(нула, четири, нула, нула, седем,
възстановената собственост
общинската
три) в местността "АРГА БЕНТА"
за землището на с. Градина.
собственост.
по картата на възстановената
собственост за землището на село
Градина, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 2,274
дка. (два декара, двеста седемдесет
и четири квадратни метра) с начин
Област Пловдив, община на трайно ползване: ЛОЗЕИмотът се
Първомай, землището на ТЕРАСИРАНО. Категория на
управлява от кмета
село Градина с ЕКАТТЕ
земята при неполивни условия:
на община Първомай
391,30 лв. (триста
17484, местност "Арга
Шеста (1,111) и Четвърта (1,163),
с ЕИК 000471536 на
деветдесет и един
бента", имот с номер
съставляващ имот с номер 040080
основание чл.12, ал.5
лева и 30 ст.)
040080 по картата на
(нула, четири, нула, нула, осем,
от Закона за
възстановената собственост нула) в местността "АРГА
общинската
за землището на с. Градина. БЕНТА" по картата на
собственост.
възстановената собственост за
землището на село Градина,
област Пловдив.
Област Пловдивска,
Застроен урегулиран поземлен
13 021, 30 лв.
Имотът се
Продаден на "АРГИС” ЕООД
община Първомай, гр.
имот с площ 300 кв.м. (триста
(тринадесет хиляди управлява от кмета със седалище и адрес на
Първомай, кв. 47, ПИ пл. квадратни метра), предназначен за двадесет и един лева на община Първомай управление: гр. Първомай,
№2622, УПИ ХІ-търговия търговия, съставляващ УПИ ХІ
и 30 ст.) в т.ч.: за
с ЕИК 000471536 на община Първомай, област
по плана на гр. Първомай, (единадесет римско) – търговия в земя - 1 548,00 лв.; основание чл.12, ал.5 Пловдив, ул. „Михаил

Договор за покупкопродажба на
недвижими имоти
частна общинска
собственост вписан

одобрен със заповед №РД15-666/1994 год. и изменен
със заповеди №РД-15174/2014 г. и заповед №РД15-8/08.01.2015 г. на Кмета
на община Първомай;
административен адрес: ул.
"Спартак" №11

1214

1475/15-031475
2016
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1476/15-031476
2016
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1477/15-031477
2016

1217

1478/15-031478
2016

кв. 47 (четиридесет и седем) по
за бивш магазин - 6 от Закона за
Герджиков” №14 с ЕИК
плана на гр. Първомай ведно с
912,10 лв. и за слад - общинската
200493004, представлявана от
бивш магазин - едноетажна
4 561,20 лв.
собственост.
Веселин Желязков Аргиров.
масивна срада (метална
конструкция) със ЗП -140 кв.м.
(сто и четиридесет квадратни
метра) и пристроен към него склад
- масивна едноетажна сграда със
ЗП- 32 кв.м. (тридесет и два
квадратни метра)
Поземлен имот с площ от 0,612
дка. (нула декара, шестстотин и
дванадесет квадратни метра) с
Област Пловдив, община
Имотът се
начин на трайно ползване: ЛОЗЕПървомай, землището на
управлява от кмета
ТЕРАСИРАНО. Категория на
село Градина с ЕКАТТЕ
на община Първомай
земята при неполивни условия:
115,70 лв. (сто и
17484, местност "Арга
с ЕИК 000471536 на
Пета, съставляващ имот с номер петнадесет лева и 70
бента", имот с номер
основание чл.12, ал.5
040088 (нула, четири, нула, нула, ст.)
040088 по картата на
от Закона за
осем, осем) в местността "АРГА
възстановената собственост
общинската
БЕНТА" по картата на
за землището на с. Градина.
собственост.
възстановената собственост за
землището на село Градина,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,572
дка. (нула декара, петстотин
седемдесет и два квадратни метра)
Област Пловдив, община
Имотът се
с начин на трайно ползване: ЛОЗЕПървомай, землището на
управлява от кмета
ТЕРАСИРАНО. Категория на
село Градина с ЕКАТТЕ
на община Първомай
земята при неполивни условия:
17484, местност "Арга
88,30 лв. (осемдесет с ЕИК 000471536 на
Пета, съставляващ имот с номер
бента", имот с номер
и осем лева и 30 ст.) основание чл.12, ал.5
040096 (нула, четири, нула, нула,
040096 по картата на
от Закона за
девет, шест) в местността "АРГА
възстановената собственост
общинската
БЕНТА" по картата на
за землището на с. Градина.
собственост.
възстановената собственост за
землището на село Градина,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,520
дка. (нула декара, петстотин и
двадесет квадратни метра) с начин
Област Пловдив, община
Имотът се
на трайно ползване: ЛОЗЕПървомай, землището на
управлява от кмета
ТЕРАСИРАНО. Категория на
село Градина с ЕКАТТЕ
на община Първомай
земята при неполивни условия:
17484, местност "Арга
80,30 лв. (осемдесет с ЕИК 000471536 на
Шеста, съставляващ имот с номер
бента", имот с номер
лева и 30 стл)
основание чл.12, ал.5
040098 (нула, четири, нула, нула,
040098 по картата на
от Закона за
девет, осем) в местността "АРГА
възстановената собственост
общинската
БЕНТА" по картата на
за землището на с. Градина.
собственост.
възстановената собственост за
землището на село Градина,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,973
Област Пловдив, община
Имотът се
дка. (нула декара, деветстотин
Първомай, землището на
управлява от кмета
седемдесет и три квадратни метра)
село Градина с ЕКАТТЕ
на община Първомай
с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ- 174,60 лв. (сто
17484, местност "Арга
с ЕИК 000471536 на
ТЕРАСИРАНО. Категория на
седемдесет и четири
бента", имот с номер
основание чл.12, ал.5
земята при неполивни условия:
лева и 60 ст.)
040083 по картата на
от Закона за
Шеста (0,270) и Пета(0,703),
възстановената собственост
общинската
съставляващ имот с номер 040083
за землището на с. Градина.
собственост.
(нула, четири, нула, нула, осем,

под №178, том 6 на
16.09.2016 год., вх.
№1858, дв.вх. №1797 в
Службата по
вписванията
гр.Първомай и отписан
със Заповед №РД - 15551/28.09.2016 год..

1218

1219

1220

1479/15-031479
2016

1480/16-031480
2016

1481/16-031481
2016

1221

1482/16-031482
2016

1222

1483/16-031483
2016

три) в местността "АРГА БЕНТА"
по картата на възстановената
собственост за землището на село
Градина, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,227
дка. (един декар, двеста двадесет и
седем квадратни метра) с начин на
Област Пловдив, община
трайно ползване: ЛОЗЕПървомай, землището на
ТЕРАСИРАНО. Категория на
село Градина с ЕКАТТЕ
земята при неполивни условия:
17484, местност "Арга
207,60 лв. (двеста и
Шеста, съставляващ имот с номер
бента", имот с номер
седем лева и 60 ст.)
040100 (нула, четири, нула, едно,
040100 по картата на
нула, нула) в местността "АРГА
възстановената собственост
БЕНТА" по картата на
за землището на с. Градина.
възстановената собственост за
землището на село Градина,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 2,500
дка. (два декара и петстотин
квадратни метра) с начин на
Област Пловдив, община
трайно ползване: ЛОЗЕПървомай, землището на
ТЕРАСИРАНО. Категория на
село Градина с ЕКАТТЕ
земята при неполивни условия:
367,50 лв. (триста
17484, местност "Арга
Шеста, съставляващ имот с номер шестдесет и седем
бента", имот с номер
040102 (нула, четири, нула, едно, лева и 50 ст.)
040102 по картата на
нула, две) в местността "АРГА
възстановената собственост
БЕНТА" по картата на
за землището на с. Градина.
възстановената собственост за
землището на село Градина,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,993
дка. (нула декара, деветстотин
деветдесет и три квадратни метра)
Област Пловдив, община
с начин на трайно ползване: ЛОЗЕПървомай, землището на
ТЕРАСИРАНО. Категория на
село Градина с ЕКАТТЕ
земята при неполивни условия:
168,00 лв. (сто
17484, местност "Арга
Шеста, съставляващ имот с номер шестдесет и осем
бента", имот с номер
040104 (нула, четири, нула, едно, лева и 00 ст.)
040104 по картата на
нула, четири) в местността "АРГА
възстановената собственост
БЕНТА" по картата на
за землището на с. Градина.
възстановената собственост за
землището на село Градина,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 2,361
дка. (два декара, триста шестдесет
и един квадратни метра) с начин
Област Пловдив, община
на трайно ползване: ЛОЗЕПървомай, землището на
ТЕРАСИРАНО. Категория на
село Градина с ЕКАТТЕ
земята при неполивни условия:
399,00 лв. (триста
17484, местност "Арга
Шеста, съставляващ имот с номер деветдесет и девет
бента", имот с номер
040106 (нула, четири, нула, едно, лева и 00 ст.)
040106 по картата на
нула, шест) в местността "АРГА
възстановената собственост
БЕНТА" по картата на
за землището на с. Градина.
възстановената собственост за
землището на село Градина,
област Пловдив.
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 3,004
548,10 лв.
Първомай, землището на дка. (три декара и четири
(петстотин

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

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

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

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

Имотът се
управлява от Кмета
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1487/07-041487
2016

село Градина с ЕКАТТЕ
квадратни метра) с начин на
четиридесет и осем
17484, местност "Арга
трайно ползване: ЛОЗЕ, категория лева и 10 ст.)
бента", имот с номер
на земята при неполивни условия:
040111 по картата на
Шеста (1,942) и Пета (1,062),
възстановената собственост съставляващ имот с номер 040111
за землището на с. Градина. (нула, четири, нула, едно, едно,
едно) в местността "АРГА
БЕНТА" по картата на
възстановената собственост за
землището на село Градина,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 9,880
дка. (девет декара осемстотин и
осемдесет квадратни метра) с
Област Пловдив, община
начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
Първомай, землището на
категория на земята при
село Градина с ЕКАТТЕ
1993,00 лв. (хиляда
неполивни условия: Шеста (1,374)
17484, местност "Арга
деветстотин
и Пета (8,506), съставляващ имот с
бента", имот с номер
деветдесет и три
номер 040116 (нула, четири, нула,
040116 по картата на
лева и 00 ст.)
едно, едно, шест) в местността
възстановената собственост
"АРГА БЕНТА" по картата на
за землището на с. Градина.
възстановената собственост за
землището на село Градина,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 4,283
дка. (четири декара, двеста
осемдесет и три квадратни метра)
Област Пловдив, община
с начин на трайно ползване: ЛОЗЕПървомай, землището на
ТЕРАСИРАНО, категория на
село Градина с ЕКАТТЕ
724,90 лв.
земята при неполивни условия:
17484, местност "Арга
(седемстотин
Шеста, съставляващ имот с номер
бента", имот с номер
двадесет и четири
040118 (нула, четири, нула, едно,
040118 по картата на
лева и 90 ст.)
едно, осем) в местността "АРГА
възстановената собственост
БЕНТА" по картата на
за землището на с. Градина.
възстановената собственост за
землището на село Градина,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 5,338
дка. (пет декара, триста тридесет и
осем квадратни метра) с начин на
Област Пловдив, община
трайно ползване: НИВА.
Първомай, землището на
Категория на земята при
село Градина с ЕКАТТЕ
791,90 лв.
неполивни условия: Четвърта,
17484, местност "Арга
(седемстотин
съставляващ имот с номер 040121
бента", имот с номер
деветдесет и един
(нула, четири, нула, едно, две,
040121 по картата на
лева и 90 ст.)
едно) в местността "АРГА
възстановената собственост
БЕНТА" по картата на
за землището на с. Градина.
възстановената собственост за
землището на село Градина,
област Пловдив.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ 1,485 дка.
община Първомай, с.
(един декар, четиристотин
Виница с ЕКАТТЕ 11123, осемдесет и пет квадратни метра) с
220,30 лв. (двеста и
местност „Малкия юрт”,
начин на трайно ползване: НИВА,
двадесет лева и 30
имот с №061056 по картата категория на земята при
ст.)
на възстановената
неполивни условия: Четвърта,
собственост за землището съставляващ имот №061056 (нула,
на с. Виница.
шест, едно, нула, пет, шест) в

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

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

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

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

Имотът се
управлява от Кмета
на община Първомай
Продаден на Делчо Митев
с ЕИК 000471536 на
Йорданов - гр. Първомай, обл.
основание чл.12, ал.
Пловдив, ул. Перуника" №26
5 от Закона за
общинската
собственост.

Договор за покупкопродажба вп. №110,
том 6, вх. №1761, дв.
вх. №1703 на
01.09.2016 год. в
Службата по
вписваниятя гр.
Първомай и отписан

1227

1228

1229

1230

1231

1488/07-041488
2016

местността "МАЛКИЯ ЮРТ" по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Виница.
Поземлен имот с площ от 0,550
дка. (нула декара, петстотин и
Област Пловдив, община петдесет квадратни метра) с начин
Първомай, землището на на трайно ползване: НИВА,
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
категория на земята при
59080, местност "Реални
неполивни условия: Четвърта,
95,80 лв.
грани", имот с №013004 по съставляващ имот с номер 013004 (деветдесет и пет
картата на възстановената (нула, едно, три, нула, нула,
лева и 80 ст.)
собственост за землището четири) в местността "РЕАЛ.
на гр. Първомай, област
ГРАНИЦИ-18Ж АЛ" по картата на
Пловдив
възстановената собственост за
землището на гр. Първомай, обл.
Пловдив.

със заповед №РД-15515 от 14.09.2016 год.
на кмета на община
Първомай.

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

1489/11-041489
2016

Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 690 кв.м.
Област Пловдивска,
(шестстотин и деветдесет
община Първомай, село
1 473, 80 лв.
квадратни метра), предназначен за
Православен, квартал 40,
(хиляда
жилищно строителство,
УПИ ХVІІ – общински по
четиристотин
съставляващ УПИ ХVІІ
регулационния план на с.
седемдесет и три
(седемнадесет римско) – общински
Православен, одобрен със
лева и 80 ст.)
в кв. 40 (четиридесет) по
заповед №171/1986 година
регулационния план на с.
Православен, област Пловдив.

1490/11-041490
2016

Област Пловдив, община
Първомай, село
Православен, квартал 40,
УПИ ХХІ - общински по
плана на село Православен
одобрен със заповед№171
от 1981 година

Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 500 кв.м.
(петстотин квадратни метра),
предназначен за жилищно
1 068, 00 лв.
строителство, съставляващ УПИ (хиляда шестдесет и
ХХІ (двадесет и едно римско) –
осем лева и 00 ст.)
общински в кв. 40 (четиридесет)
по регулационния план на с.
Православен, област Пловдив.

1491/05-051491
2016

Област Пловдивска,
община Първомай, с. Бяла
река, квартал 30, УПИ ІІІ –
559, 558 по регулационния
план на с. Бяла река,
одобрен със заповед
№336/1967 год.

Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 700 кв.м.
Имотът се
(седемстотин квадратни метра),
управлява от кмета
предназначен за жилищно
1 596,00 лв. (хиляда на община Първомай
Продаден на Асен Христев
строителство, съставляващ УПИ петстотин
с ЕИК 000471536 на
Райчев от с. Бяла река, обл.
ІІІ – 559, 558 (три римско тире
деветдесет и шест основание чл.12, ал.5
Пловдив, ул. "Първа" №103
петстотин петдесет и девет,
лева и 00 ст.)
от Закона за
петстотин петдесет и осем
общинската
арабско) в кв. 30 (тридесет) по
собственост.
плана на с. Бяла река.

1492/10-051492
2016

Област Пловдив, община
Първомай, землището на с.
Буково с ЕКАТТЕ 56335,
местността "Маринката",
имот №017028 по картата
на възстановената
собственост за землището
на с. Буково.

Поземлен имот с площ от 4,081
дка. (четири декара, осемдесет и
един квадратни метра) с начин на
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА 75,10 лв. (седемдет
НИВА, категория на земята при
и пет лева и 10 ст.)
неполивни условия: Девета,
съставляващ имот номер 017028
(нула, едно, седем, нула, две, осем)

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
Продаден на Гюлюзар Юмер
с ЕИК 000471536 на
Бекир от с. Православен, обл.
основание чл.12, ал.5
Пловдив, ул. 7-ма №7.
от Закона за
общинската
собственост.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
Продаден на Гюлюзар Юмер
с ЕИК 000471536 на
Бекир от с. Православен, обл.
основание чл.12, ал.5
Пловдив, ул. "Седма" №7.
от Закона за
общинската
собственост.

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

Договор за покупкопродажба вп. №91, том
6, вх. №1730, дв. вх.
№1683 на 30.08.2016
год. в Службата по
вписваниятя гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15491 от 02.09.2016 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вп. №90, том
6, вх. №1729, дв. вх.
№1682 на 30.08.2016
год. в Службата по
вписваниятя гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15492 от 02.09.2016 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вп. №78, том
6, вх. №1715, дв. вх.
№1668 на 30.08.2016
год. в Службата по
вписваниятя гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15490 от 02.09.2016 год.
на кмета на община
Първомай.

в местността "МАРИНКАТА” по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Буково.

1232

1233

1234

1493/10-051493
2016

1494/10-051494
2016

1495/10-051495
2016

1235

1496/25-051496
2016

1236

1497/29-061497
2016

Поземлен имот с площ от 2,724
дка. (два декара, седемстотин
Област Пловдив, община двадесет и четири квадратни
Първомай, землището на с. метра) с начин на трайно ползване:
Буково с ЕКАТТЕ 56335, НИВА, категория на земята при
местността "Планчовица", неполивни условия: Осма,
100,10 лв. (сто лева
имот №040128 по картата съставляващ имот номер 040128 и 10 ст.)
на възстановената
(нула, четири, нула, едно, две,
собственост за землището осем) в местността
на с. Буково.
"ПЛАНЧОВИЦА” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Буково.
Поземлен имот с площ от 1,534
дка. (един декар, петстотин
тридесет и четири квадратни
Област Пловдив, община
метра) с начин на трайно ползване:
Първомай, землището на с.
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
Буково с ЕКАТТЕ 56335,
на земята при неполивни условия: 28,20 лв. (двадесет
местността "Капана", имот
Девета, съставляващ имот номер и осем лева и 20 ст.)
№062089 по картата на
062089 (нула, шест; две; нула;
възстановената собственост
осем; девет) в местността
за землището на с. Буково.
"КАПАНА” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Буково.
Поземлен имот с площ от 4,806
дка. (четири декара, осемстотин и
Област Пловдив, община шест квадратни метра) с начин на
Първомай, землището на с. трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
Буково с ЕКАТТЕ 56335, НИВА, категория на земята при
34,60 лв. (тридесет
местността "Душката",
неполивни условия: Десета,
и четири лева и 60
имот №072012 по картата съставляващ имот номер 072012
ст.)
на възстановената
(нула, седем; две; нула; едно; две)
собственост за землището в местността "ДУШКАТА” по
на с. Буково.
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Буково.
Поземлен имот с площ от 1,917
дка. (един декар, деветстотин и
седемнадесет квадратни метра) с
Област Пловдивска,
начин на трайно ползване: ДРУГА
община Първомай,
СЕЛСКОСТОПАНСКА
землището на с.Татарево с
ТЕРИТОРИЯ, Категория на земята 2 766,60 лв. (Две
ЕКАТТЕ 72093, местност
при неполивни условия: Пета,
хиляди седемстотин
“Станимъшки път”, имот с
съставляващо имот с номер 435029 шестдесет и шест
№435029 по картата на
(четири, три, пет, нула, две, девет) лева и 60 ст.)
възстановената собственост
в местността "СТАНИМЪШКИ
за землището на с.
ПЪТ” по картата на
Татарево
възстановената собственост за
землището на с. Татарево. Имотът
е образуван от имот №435010.
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 1,060
124,70 лв. (сто
Първомай, землището на с. дка. (един декар и шестдесет
двадесет и четири
Брягово с ЕКАТТЕ 06745; квадратни метра) с начин на
лева и 70 ст.)

Договор за наем
№13-106 от
26.02.2019 г. за 1
год. с Ресми
Себахтин Мехмед

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

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

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

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

Имотът се
Продаден на ЕТ "АГРО - ЯНКО
управлява от Кмета МАНОЛОВ" със със седалище и
на община Първомай адрес на управление: гр. София

договор за покупко
продажба вписан в
Службата по

местност "Демиралан";
имот с №056089 по картата
на възстановената
собственост за землището
на село Брягово

1237

1498/22-081498
2016

1238

1499/09-091499
2016

1239

1500/26-091500
2016

1240

1501/04-101501
2016

трайно ползване: ЗАТРЕВЕНА
с ЕИК 000471536 на 1606, общ. Община София,
НИВА. Категория на земята при
основание чл. 12,
област София, район Красно
неполивни условия: Трета,
ал.5 от Закона за
село, бул. „Тотлебен” №30-32 с
съставляващ имот №056089 (нула,
общинската
ЕИК 202560829 представлявана
пет, шест, нула, осем, девет) в
собственост.
от Янко Емануилов Манолов
местността "ДЕМИРАЛАН” по
седалище и адрес на управление:
картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово. Имотът е образуван от
имот с №056007.
Поземлен имот с площ от 4,788
дка (четири декара седемстотин
Област Пловдивска,
осемдесет и осем квадратни метра)
Имотът се
община Първомай,
с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
землището на село Искра с РИБАРНИК, категория на земята
9 193, 00 лева
на община Първомай
ЕКАТТЕ 32826, местността при неполивни условия: Десета
(девет хиляди сто с ЕИК 000471536 на
"Попово" имот с №000372 (3,666) Девета (1,122),
деветдесет и три
основание чл. 12, ал.
по картата на
съставляващ имот с номер 000372
лева,00 ст.)
5 от Закона за
възстановената собственост (нула; нула; нула; три; седем; две)
общинската
за землището на село
в местността "ПОПОВО" по
собственост.
Искра.
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Искра, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 2,145
дка. ( два декара, сто четиридесет
Област Пловдивска,
и пет квадратни метра) с начин на
Имотът се
община Първомай,
трайно ползване: ЗАТРЕВЕНА
управлява от кмета
землището на гр. Първомай НИВА, категория на земята при
на Община
Продаден на "Ловно рибарско
с ЕКАТТЕ 59080, местност неполивни условия: Четвърта,
304,50 лв. (триста и Първомай с ЕИК
дружество "Марица"" със
"Землище кв. Дебър" имот съставляващ имот с №800127
петдесет лева и 50 000471536 на
седалище и адрес на управление
с №800127 по картата на (осем, нула, нула, едно, две, седем) ст.)
основание чл.12, ал.
от гр. Първомай, обл. Пловдив
възстановената собственост в местността "ЗЕМЛИЩЕ КВ.
5 от Закона за
за землището на гр.
ДЕБЪР" по картата на
общинската
Първомай
възстановената собственост за
собственост
землището на гр. Първомай, обл.
Пловдив.
Застроен урегулиран поземлен
Област Пловдивска,
имот с площ от 7 100 кв.м. (седем
община Първомай, гр.
хиляди и сто квадратни метра),
55 784,60 лв.
Имотът се
Първомай, кв. 130, УПИ ІІ предназначен за кооперативен
(петдесет и пет
управлява от кмета
– кооп. пазар по
пазар, съставляващ УПИ ІІ – кооп.
хиляди седемстотин на община Първомай
регулационния план на гр. пазар (две римско тире
осемдесет и четири с ЕИК 000471536 на
Първомай одобрен със
кооперативен пазар) в кв. 130 (сто
лева и 60 ст.) в т.ч.: основание чл.12, ал.5
заповед №РД-15-666/1994 и тридесет) по регулационния план
земя – 48 848 ,00 лв. от Закона за
год., и изменен със заповед на гр. Първомай, област Пловдив,
тоалетна - 6 936,60 общинската
№ РД-15- 652/07.10.2004 ведно с построената в него МС
лв.
собственост
год.; ул. „Александър
тоалетна със ЗП 76 кв. м.
Стамболийски”
(седемдесет и шест квадратни
метра), година на строеж 1996 г..
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 4,788
Имотът се
община Първомай,
дка (четири декара седемстотин
управлява от кмета
землището на село Искра с осемдесет и осем квадратни метра) 4 416,00 лв. (четири
на община Първомай
ЕКАТТЕ 32826, местността с начин на трайно ползване: ДРУГ хиляди
с ЕИК 000471536 на
"Попово" имот с №118043 СЕЛСКОСТОПАНСКИ ТЕРЕН, четиристотин и
основание чл.12, ал.5
по картата на
категория на земята при
шестнадесет лева и
от Закона за
възстановената собственост неполивни условия: Шеста,
00 ст.)
общинската
за землището на село
съставляващ имот с номер 118043
собственост.
Искра.
(едно; едно; осем; нула; четири;

вписванията гр.
Първомай под №179,
том 6, вх. №1859, дв.
вх. №1689 на
16.09.2016 год. и
отписан със Заповед
№РД-15-550 от
28.09.2016 год. на
кмета на община
Първомай.

Договор за покупкопродажба вписан под
№154, том 8,
вх.№2477, дв.вх.
№2401 на 23.11.2016
год. в Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15156/24.03.2017 год. на
Кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-156/201703-24
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три) в местността "ПОПОВО" по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Искра, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 7,055
дка. (седем декара, петдесет и пет
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
Имотът се
община Първомай,
трайно ползване: ГОРА В
управлява от кмета
землището на село Искра с
ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, категория 829,70 лв.
на община Първомай
ЕКАТТЕ 32826, местност
на земята при неполивни условия: (осемстотин
ЕИК 000471536 на
„Попово”, имот с №118044
Шеста, съставляващ имот с номер двадесет и девет
основание чл.12, ал.5
по картата на
118044 (едно, едно, осем, нула,
лева и 70 ст.)
от Закона за
възстановената собственост
четири, четири) в местността
общинската
за землището на село
„ПОПОВО” по картата на
собственост.
Искра.
възстановената собственост за
землището на село Искра.
Област Плавдив, община
Първомай, землището на
Поземлен имот с площ от 2 377
гр. Първомай, кв. Дебър с кв.м. (две хиляди триста
Имотът се
ЕКАТТЕ 59080, местност седемдесет и седем квадратни
Продаден на "ДОЯН" ЕООД,
управлява от кмета
"Пантелей Липака", масив метра) с начин на трайно ползване:
ЕИК 131516350 със седалище и
на община Първомай
№33, имот №237 по
ЗАЛЕСЕНА НИВА, съставляващ
адрес на управление:: гр. София,
102,00 лв. (сто и два с ЕИК 000471536 на
кадастралната карта на
имот номер 237 (двеста тридесет и
обл. София, р-н Красно село, бул.
лева и 00 ст.)
основание чл.12, ал.5
местността "Пантелей
седем) от масив номер 33
"Ген. Тотлебен" №30-32, ет. 7,
от Закона за
Липака", одобрена със
(тридесет и три) по кадастралната
представлявано от управителя
общинската
Заповед №108 от
карта на местността "ПАНТЕЛЕЙ
Емануил Янков Манолов
собственост
18.03.2004 год. на областен ЛИПАКА", землище кв. Дебър на
управител на област
гр. Първомай.
Пловдив.
Област Плавдив, община
Първомай, землището на
Поземлен имот с площ от 1 726
гр. Първомай, кв. Дебър с кв.м. (хиляда седемстотин
Имотът се
ЕКАТТЕ 59080, местност двадесет и шест квадратни метра)
Продаден на "ДОЯН" ЕООД,
управлява от Кмета
"Пантелей Липака", масив с начин на трайно ползване:
ЕИК 131516350 със седалище и
на община Първомай
№33, имот №238 по
ЗАЛЕСЕНА НИВА, съставляващ 74,00 лв.
адрес на управление:: гр. София,
с ЕИК 000471536 на
кадастралната карта на
имот номер 238 (двеста тридесет и (седемдесет и
обл. София, р-н Красно село, бул.
основание чл. 12, ал.
местността "Пантелей
осем) от масив номер 33 (тридесет четири лева и 00 ст.)
"Ген. Тотлебен" №30-32, ет. 7,
5 от Закона за
Липака", одобрена със
и три) по кадастралната карта на
представлявано от управителя
общинската
Заповед №108 от
местността "ПАНТЕЛЕЙ
Емануил Янков Манолов.
собственост.
18.03.2004 год. на областен ЛИПАКА", землище кв. Дебър на
управител на област
гр. Първомай.
Пловдив.
Област Плавдив, община
Първомай, землището на
Поземлен имот с площ 592 кв.м.
гр. Първомай, кв. Дебър с
(петстотин деветдесет и два
Имотът се
ЕКАТТЕ 59080, местност
Продаден на "ДОЯН" ЕООД,
квадратни метра) с начин на
управлява от кмета
"Пантелей Липака", масив
ЕИК 131516350 със седалище и
трайно ползване: ЗАЛЕСЕНА
на община Първомай
№33, имот №239 по
адрес на управление:: гр. София,
НИВА, съставляващ имот номер
25,40 лв.(двадесет и с ЕИК 000471536 на
кадастралната карта на
обл. София, р-н Красно село, бул.
239 (двеста тридесет и девет) от
пет лева и 40 ст.)
основание чл.12, ал.5
местността "Пантелей
"Ген. Тотлебен" №30-32, ет. 7,
масив номер 33 (тридесет и три) по
от Закона за
Липака", одобрена със
представлявано от управителя
кадастралната карта на местността
общинската
Заповед №108 от
Емануил Янков Манолов
"ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА", землище
собственост
18.03.2004 год. на областен
кв. Дебър на гр. Първомай.
управител на област
Пловдив.
Област Плавдив, община Поземлен имот с площ 877 кв.м. 37,60 лв. (тридесет Имотът се
Продаден на "ДОЯН" ЕООД,
Първомай, землището на (осемстотин седемдесет и седем
и седем лева и 60
управлява от Кмета ЕИК 131516350 със седалище и
гр. Първомай, кв. Дебър с квадратни метра) с начин на
ст.)
на община Първомай адрес на управление:: гр. София,

Договор за покупкопродажба вп. №19, том
2, вх. №373, дв. вх.
№365 на
27.03.2017год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписваниятя гр.
РД-15-284/2017Първомай и отписан 05-19
със заповед №РД-15284 от 19.05.2017 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вп. №19, том
2, вх. №373, дв. вх.
№365 на
27.03.2017год. в
Службата по
вписваниятя гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15284 от 19.05.2017 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вп. №19, том
2, вх. №373, дв. вх.
№365 на
27.03.2017год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписваниятя гр.
РД-15-284/2017Първомай и отписан 05-19
със заповед №РД-15284 от 19.05.2017 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупко- Заповед за
продажба вп. №19, том отписване:
2, вх. №373, дв. вх.
РД-15-284/2017-
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ЕКАТТЕ 59080, местност
"Пантелей Липака", масив
№33, имот №241 по
кадастралната карта на
местността "Пантелей
Липака", одобрена със
Заповед №108 от
18.03.2004 год. на областен
управител на област
Пловдив.
Област Плавдив, община
Първомай, землището на
гр. Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
"Пантелей Липака", масив
№33, имот №242 по
кадастралната карта на
местността "Пантелей
Липака", одобрена със
Заповед №108 от
18.03.2004 год. на областен
управител на област
Пловдив.
Област Плавдив, община
Първомай, землището на
гр. Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
"Пантелей Липака", масив
№33, имот №255 по
кадастралната карта на
местността "Пантелей
Липака", одобрена със
Заповед №108 от
18.03.2004 год. на областен
управител на област
Пловдив.
Област Плавдив, община
Първомай, землището на
гр. Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
"Пантелей Липака", масив
№33, имот №261 по
кадастралната карта на
местността "Пантелей
Липака", одобрена със
Заповед №108 от
18.03.2004 год. на областен
управител на област
Пловдив.
Област Плавдив, община
Първомай, землището на
гр. Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
"Пантелей Липака", масив
№37, имот №179 по
кадастралната карта на
местността "Пантелей
Липака", одобрена със

трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
ТЕРИТОРИЯ ЗА ТРАЙНИ
НАСАЖДЕНИЯ, съставляващ
имот номер 241 (двеста
четиридесет и едно) от масив
номер 33 (тридесет и три) по
кадастралната карта на местността
"ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА", землище
кв. Дебър на гр. Първомай.

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

обл. София, р-н Красно село, бул.
"Ген. Тотлебен" №30-32, ет. 7,
представлявано от управителя
Емануил Янков Манолов

№365 на
05-19
27.03.2017год. в
Службата по
вписваниятя гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15284 от 19.05.2017 год.
на кмета на община
Първомай.

Поземлен имот с площ 1 009 кв.м.
(хиляда и девет квадратни метра) с
Имотът се
начин на трайно ползване:
Продаден на "ДОЯН" ЕООД,
управлява от Кмета
ИЗОСТАВЕНА ТЕРИТОРИЯ ЗА
ЕИК 131516350 със седалище и
на община Първомай
ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ,
69,90 лв. (шестдесет
адрес на управление:: гр. София,
с ЕИК 000471536 на
съставляващ имот номер 242
и девет лева и 90
обл. София, р-н Красно село, бул.
основание чл.12, ал.
(двеста четиридесет и две) от
ст.)
"Ген. Тотлебен" №30-32, ет. 7,
5 от Закона за
масив номер 33 (тридесет и три) по
представлявано от управителя
общинската
кадастралната карта на местността
Емануил Янков Манолов
собственост.
"ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА", землище
кв. Дебър на гр. Първомай.

Договор за покупкопродажба вп. №19, том
2, вх. №373, дв. вх.
№365 на
27.03.2017год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписваниятя гр.
РД-15-284/2017Първомай и отписан 05-19
със заповед №РД-15284 от 19.05.2017 год.
на кмета на община
Първомай.

Поземлен имот с площ 3 286 кв.м.
(три хиляди двеста осемдесет и
шест квадратни метра) с начин на
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
ТЕРИТОРИЯ ЗА ТРАЙНИ
141,00 лв. (сто
НАСАЖДЕНИЯ, съставляващ
четиридесет и един
имот номер 255 (двеста петдесет и
лева и 00 ст.)
пет) от масив номер 33 (тридесет и
три) по кадастралната карта на
местността "ПАНТЕЛЕЙ
ЛИПАКА", землище кв. Дебър на
гр. Първомай.

Имотът се
Продаден на "ДОЯН" ЕООД,
управлява от Кмета
ЕИК 131516350 със седалище и
на община Първомай
адрес на управление:: гр. София,
с ЕИК 000471536 на
обл. София, р-н Красно село, бул.
основание чл.12, ал.
"Ген. Тотлебен" №30-32, ет. 7,
5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Емануил Янков Манолов
собственост.

Договор за покупкопродажба вп. №19, том
2, вх. №373, дв. вх.
№365 на
27.03.2017год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписваниятя гр.
РД-15-284/2017Първомай и отписан 05-19
със заповед №РД-15284 от 19.05.2017 год.
на кмета на община
Първомай.

Поземлен имот с площ 3 215 кв.м.
(три хиляди двеста и петнадесет
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: ЗАЛЕСЕНА
137,90 лв. (сто
НИВА, съставляващ имот номер
тридесет и седем
261 (двеста шестдесет и едно) от
лева и 90 ст.)
масив номер 33 (тридесет и три) по
кадастралната карта на местността
"ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА", землище
кв. Дебър на гр. Първомай.

Имотът се
Продаден на "ДОЯН" ЕООД,
управлява от Кмета
ЕИК 131516350 със седалище и
на община Първомай
адрес на управление:: гр. София,
с ЕИК 000471536 на
обл. София, р-н Красно село, бул.
основание чл.12, ал.
"Ген. Тотлебен" №30- 32, ет. 7,
5 от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Емануил Янков Манолов
собственост.

Договор за покупкопродажба вп. №19, том
2, вх. №373, дв. вх.
№365 на
27.03.2017год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписваниятя гр.
РД-15-284/2017Първомай и отписан 05-19
със заповед №РД-15284 от 19.05.2017 год.
на кмета на община
Първомай.

Поземлен имот с площ 1 535 кв.м.
(хиляда петстотин тридесет и пет
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
106,40 лв. (сто и
ТЕРИТОРИЯ ЗА ТРАЙНИ
шест лева и 40 ст.)
НАСАЖДЕНИЯ, съставляващ
имот номер 179 (сто седемдесет и
девет) от масив номер 37 (тридесет
и седем) по кадастралната карта на

Имотът се
Продаден на "ДОЯН" ЕООД,
управлява от кмета
ЕИК 131516350 със седалище и
на община Първомай
адрес на управление:: гр. София,
с ЕИК 000471536 на
обл. София, р-н Красно село, бул.
основание чл.12, ал.5
"Ген. Тотлебен" №30- 32, ет. 7,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Емануил Янков Манолов
собственост

Договор за покупкопродажба вп. №19, том
2, вх. №373, дв. вх.
Заповед за
№365 на
отписване:
27.03.2017год. в
РД-15-284/2017Службата по
05-19
вписваниятя гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15-
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Заповед №108 от
18.03.2004 год. на областен
управител на област
Пловдив.
Област Плавдив, община
Първомай, землището на
гр. Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
"Пантелей Липака", масив
№37, имот №180 по
кадастралната карта на
местността "Пантелей
Липака", одобрена със
Заповед №108 от
18.03.2004 год. на областен
управител на област
Пловдив.
Област Плавдив, община
Първомай, землището на
гр. Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
"Пантелей Липака", масив
№37, имот №181 по
кадастралната карта на
местността "Пантелей
Липака", одобрена със
Заповед №108 от
18.03.2004 год. на областен
управител на област
Пловдив.
Област Плавдив, община
Първомай, землището на
гр. Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
"Пантелей Липака", масив
№37, имот №182 по
кадастралната карта на
местността "Пантелей
Липака", одобрена със
Заповед №108 от
18.03.2004 год. на областен
управител на област
Пловдив.
Област Плавдив, община
Първомай, землището на
гр. Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
"Пантелей Липака", масив
№37, имот №183 по
кадастралната карта на
местността "Пантелей
Липака", одобрена със
Заповед №108 от
18.03.2004 год. на областен
управител на област
Пловдив и Заповед №РД15-463/19.08.2016 год. на
кмета на община Първомай

местността "ПАНТЕЛЕЙ
ЛИПАКА", землище кв. Дебър на
гр. Първомай.

284 от 19.05.2017 год.
на кмета на община
Първомай.

Поземлен имот с площ 227 кв.м.
(двеста двадесет и седем
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: ЗАЛЕСЕНА
НИВА, съставляващ имот номер
9,70 лв. (девет лева
180 (сто и осемдесет) от масив
и 70 ст.)
номер 37 (тридесет и седем) по
кадастралната карта на местността
"ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА", землище
кв. Дебър на гр. Първомай.

Имотът се
Продаден на "ДОЯН" ЕООД,
управлява от кмета
ЕИК 131516350 със седалище и
на община Първомай
адрес на управление:: гр. София,
с ЕИК 000471536 на
обл. София, р-н Красно село, бул.
основание чл.12, ал.5
"Ген. Тотлебен" №30- 32, ет. 7,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Емануил Янков Манолов
собственост

Договор за покупкопродажба вп. №19, том
2, вх. №373, дв. вх.
№365 на
27.03.2017год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписваниятя гр.
РД-15-284/2017Първомай и отписан 05-19
със заповед №РД-15284 от 19.05.2017 год.
на кмета на община
Първомай.

Имотът се
Продаден на "ДОЯН" ЕООД,
управлява от кмета
ЕИК 131516350 със седалище и
на община Първомай
адрес на управление:: гр. София,
с ЕИК 000471536 на
обл. София, р-н Красно село, бул.
основание чл.12, ал.5
"Ген. Тотлебен" №30- 32, ет. 7,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Емануил Янков Манолов
собственост

Договор за покупкопродажба вп. №19, том
2, вх. №373, дв. вх.
№365 на
27.03.2017год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписваниятя гр.
РД-15-284/2017Първомай и отписан 05-19
със заповед №РД-15284 от 19.05.2017 год.
на кмета на община
Първомай.

Поземлен имот с площ 464 кв.м.
(четиристотин шестдесет и четири
Имотът се
квадратни метра) с начин на
Продаден на "ДОЯН" ЕООД,
управлява от кмета
трайно ползване: ЗАЛЕСЕНА
ЕИК 131516350 със седалище и
на община Първомай
НИВА, съставляващ имот номер
19,90 лв.
адрес на управление:: гр. София,
с ЕИК 000471536 на
182 (сто и осемдесет и две) от
(деветнадесет лева и
обл. София, р-н Красно село, бул.
основание чл.12, ал.5
масив номер 37 (тридесет и седем) 90 ст.)
"Ген. Тотлебен" №30- 32, ет. 7,
от Закона за
по кадастралната карта на
представлявано от управителя
общинската
местността "ПАНТЕЛЕЙ
Емануил Янков Манолов
собственост
ЛИПАКА", землище кв. Дебър на
гр. Първомай.

Договор за покупкопродажба вп. №19, том
2, вх. №373, дв. вх.
№365 на
27.03.2017год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписваниятя гр.
РД-15-284/2017Първомай и отписан 05-19
със заповед №РД-15284 от 19.05.2017 год.
на кмета на община
Първомай.

Поземлен имот с площ 407 кв.м.
(четиристотин и седем квадратни
метра) с начин на трайно ползване:
ЗАЛЕСЕНА НИВА съставляващ
17,50 лв.
имот номер 183 (сто и осемдесет и
(седемнадесет лева
три) от масив номер 37 (тридесет и
и 50 ст.)
седем) по кадастралната карта на
местността "ПАНТЕЛЕЙ
ЛИПАКА", землище кв. Дебър на
гр. Първомай.

Договор за покупкопродажба вп. №19, том
2, вх. №373, дв. вх.
№365 на
27.03.2017год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписваниятя гр.
РД-15-284/2017Първомай и отписан 05-19
със заповед №РД-15284 от 19.05.2017 год.
на кмета на община
Първомай.

Поземлен имот с площ 604 кв.м.
(шестстотин и четири квадратни
метра) с начин на трайно ползване:
ИЗОСТАВЕНА ТЕРИТОРИЯ ЗА
ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ,
25,90 лв. (двадесет
съставляващ имот номер 181 (сто и
и пет лева и 90 ст.)
осемдесет и едно) от масив номер
37 (тридесет и седем) по
кадастралната карта на местността
"ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА", землище
кв. Дебър на гр. Първомай.

Имотът се
Продаден на "ДОЯН" ЕООД,
управлява от кмета
ЕИК 131516350 със седалище и
на община Първомай
адрес на управление:: гр. София,
с ЕИК 000471536 на
обл. София, р-н Красно село, бул.
основание чл.12, ал.5
"Ген. Тотлебен" №30- 32, ет. 7,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Емануил Янков Манолов
собственост

1254

1255

1256

1257

1515/13-101515
2016

1516/13-101516
2016

1517/13-101517
2016

1518/13-101518
2016

Поземлен имот с площ от 8,140
дка. (осем декара, сто и
Област Пловдивска,
четиридесет квадратни метра) с
община Първомай,
начин на трайно ползване: ДРУГА
землището на гр. Първомай СЕЛСКОСТОПАНСКА
23 801,40 лв.
с ЕКАТТЕ 59080, местност ТЕРИТОРИЯ, категория на земята
(двадесет и три
"Дели юрт" имот с
при неполивни условия: Пета,
хиляди осемстотин
№000121 по картата на
съставляващ имот с №000121
и един лева и 40 ст.)
възстановената собственост (нула; нула; нула; едно; две; едно)
за землището на гр.
в местността "ДЕЛИ ЮРТ" по
Първомай
картата на възстановената
собственост за землището на гр.
Първомай, обл. Пловдив.
Област Плавдив, община
Първомай, землището на
гр. Първомай, кв. Дебър с
Поземлен имот с площ 31 кв.м.
ЕКАТТЕ 59080, местност
(тридесет и един квадратни метра)
"Пантелей Липака", масив
с начин на трайно ползване:
№37, имот №199 по
ЗАЛЕСЕНА НИВА, съставляващ
кадастралната карта на
имот номер 199 (сто и деветдесет и 1,30 лв. (един лев и
местността "Пантелей
девет) от масив номер 37 (тридесет 30 ст.)
Липака", одобрена със
и седем) по кадастралната карта на
Заповед №108 от
местността "ПАНТЕЛЕЙ
18.03.2004 год. на областен
ЛИПАКА", землище кв. Дебър на
управител на област
гр. Първомай.
Пловдив. Заповед №РД-15463/19.08.2016 год. на
кмета на община Първомай
Област Плавдив, община
Първомай, землището на
гр. Първомай, кв. Дебър с
Поземлен имот с площ 743 кв.м.
ЕКАТТЕ 59080, местност
(седемстотин четиридесет и три
"Пантелей Липака", масив
квадратни метра) с начин на
№38, имот №114 по
трайно ползване:ЗАЛЕСЕНА
кадастралната карта на
НИВА, , съставляващ имот номер 31,90 лв. (тридесет
местността "Пантелей
114 (сто и четиринадесет) от масив и един лева и 90 ст.)
Липака", одобрена със
номер 38 (тридесет и осем) по
Заповед №108 от
кадастралната карта на местността
18.03.2004 год. на областен
"ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА", землище
управител на област
кв. Дебър на гр. Първомай.
Пловдив. Заповед №РД-15463/19.08.2016 год. на
кмета на община Първомай
Област Плавдив, община
Първомай, землището на
гр. Първомай, кв. Дебър с Поземлен имот с площ 1 217 кв.м.
ЕКАТТЕ 59080, местност (хиляда двеста и седемнадесет
"Пантелей Липака", масив квадратни метра) с начин на
№38, имот №124 по
трайно ползване: ПАСИЩА,
кадастралната карта на
МЕРИ, съставляващ имот номер
52,20 лв. (петдесет
местността "Пантелей
124 (сто двадесет и четири) от
и два лева и 20 ст.)
Липака", одобрена със
масив номер 38 (тридесет и осем)
Заповед №108 от
по кадастралната карта на
18.03.2004 год. на областен местността "ПАНТЕЛЕЙ
управител на област
ЛИПАКА", землище кв. Дебър на
Пловдив и изменен със
гр. Първомай.
Заповед №РД-15463/19.08.2016 год. на

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на Продаден на Аксел Ахмед
основание чл.12, ал.5 Шабан от гр. Хасково.
от Закона за
общинската
собственост.

Договор за покупкопродажба вписан под
№19, том 6, вх. №1643,
дв. вх. №1602 на
11.10.2017 год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-14/2018Първомай и отписан 01-10
със заповед №РД-1514/10.01.2018 год. на
Кмета на община
Първомай.

Имотът се
Договор за покупко-продажба
управлява от кмета
вп. №19, том 2, вх. №373, дв. вх.
на община Първомай
№365 на 27.03.2017год. в
с ЕИК 000471536 на
Службата по вписваниятя гр.
основание чл.12, ал.5
Първомай и отписан със заповед
от Закона за
№РД-15-284 от 19.05.2017 год. на
общинската
кмета на община Първомай.
собственост

Продаден на "ДОЯН"
ЕООД, ЕИК
131516350 със
седалище и адрес на
управление:: гр.
София, обл. София, рн Красно село, бул.
"Ген. Тотлебен" №3032, ет. 7,
представлявано от
управителя Емануил
Янков Манолов

Имотът се
Продаден на "ДОЯН" ЕООД,
управлява от кмета
ЕИК 131516350 със седалище и
на община Първомай
адрес на управление:: гр. София,
с ЕИК 000471536 на
обл. София, р-н Красно село, бул.
основание чл.12, ал.5
"Ген. Тотлебен" №30- 32, ет. 7,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Емануил Янков Манолов
собственост

Договор за покупкопродажба вп. №19, том
2, вх. №373, дв. вх.
№365 на
27.03.2017год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписваниятя гр.
РД-15-284/2017Първомай и отписан 05-19
със заповед №РД-15284 от 19.05.2017 год.
на кмета на община
Първомай.

Имотът се
Продаден на "ДОЯН" ЕООД,
управлява от кмета
ЕИК 131516350 със седалище и
на община Първомай
адрес на управление:: гр. София,
с ЕИК 000471536 на
обл. София, р-н Красно село, бул.
основание чл.12, ал.5
"Ген. Тотлебен" №30- 32, ет. 7,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Емануил Янков Манолов
собственост

Договор за покупкопродажба вп. №19, том
2, вх. №373, дв. вх.
Заповед за
№365 на
отписване:
27.03.2017год. в
РД-15-284/2017Службата по
05-19
вписваниятя гр.
Акт за поправка:
Първомай и отписан 2/2016-10-24
със заповед №РД-15- Нови актове:
284 от 19.05.2017 год. 2/2016-10-24
на кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-284/201705-19

1258

1259

1260

1261

1519/13-101519
2016

1520/21-101520
2016

1521/21-101521
2016

1522/21-101522
2016

кмета на община Първомай
Област Плавдив, община
Първомай, землището на
гр. Първомай, кв. Дебър с Поземлен имот с площ 1 822 кв.м.
ЕКАТТЕ 59080, местност (хиляда осемстотин двадесет и два
"Пантелей Липака", масив квадратни метра) с начин на
№39, имот №196 по
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
кадастралната карта на
ТЕРИТОРИЯ ЗА ТРАЙНИ
78,20 лв.
местността "Пантелей
НАСАЖДЕНИЯ, съставляващ
(седемдесет и осем
Липака", одобрена със
имот номер 196 (сто и деветдесет и
лева и 20 ст.)
Заповед №108 от
шест) от масив номер 39 (тридесет
18.03.2004 год. на областен и девет) по кадастралната карта на
управител на област
местността "ПАНТЕЛЕЙ
Пловдив и изменен със
ЛИПАКА", землище кв. Дебър на
Заповед №РД-15гр. Първомай.
463/19.08.2016 год. на
кмета на община Първомай
Област Плавдив, община
Първомай, землището на
гр. Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност Поземлен имот с площ 110 кв.м.
"Пантелей Липака", масив (сто и десет квадратни метра) с
№39, имот №199 по
начин на трайно ползване:
кадастралната карта на
ЗАЛЕСЕНА НИВА, съставляващ
местността "Пантелей
имот номер 199 (сто и деветдесет 4,70 лв. (четири
Липака", одобрена със
девет) от масив номер 39 (тридесет лева и 70 ст.)
Заповед №108 от
и девет) по кадастралната карта на
18.03.2004 год. на областен местността "ПАНТЕЛЕЙ
управител на област
ЛИПАКА", землище кв. Дебър на
Пловдив и изменен със
гр. Първомай
Заповед №РД-15463/19.08.2016 год. на
кмета на община Първомай
Област Плавдив, община
Първомай, землището на
гр. Първомай, кв. Дебър с
Поземлен имот с площ 172 кв.м.
ЕКАТТЕ 59080, местност
(сто седемдесет и два квадратни
"Пантелей Липака", масив
метра) с начин на трайно ползване:
№39, имот №200 по
ИЗОСТАВЕНА ТЕРИТОРИЯ ЗА
кадастралната карта на
ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
местността "Пантелей
7,40 лв. (седем лева
съставляващ имот номер 200
Липака", одобрена със
и 40)
(двеста) от масив номер 39
Заповед №108 от
(тридесет и девет) по
18.03.2004 год. на областен
кадастралната карта на местността
управител на област
"ПАНТЕЛЕЙ ЛИПАКА", землище
Пловдив и изменен със
кв. Дебър на гр. Първомай.
Заповед №РД-15463/19.08.2016 год. на
кмета на община Първомай
Област Плавдив, община Поземлен имот с площ 768 кв.м.
Първомай, землището на (седемстотин шестдесет и осем
гр. Първомай, кв. Дебър с квадратни метра) с начин на
ЕКАТТЕ 59080, местност трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
32,90 лв. (тридесет
"Пантелей Липака", масив ТЕРИТОРИЯ ЗА ТРАЙНИ
и два лева и 90 ст.)
№39, имот №204 по
НАСАЖДЕНИЯ, съставляващ
кадастралната карта на
имот номер 204 (двеста и четири)
местността "Пантелей
от масив номер 39 (тридесет и
Липака", одобрена със
девет) по кадастралната карта на

Имотът се
Продаден на "ДОЯН" ЕООД,
управлява от кмета
ЕИК 131516350 със седалище и
на община Първомай
адрес на управление:: гр. София,
с ЕИК 000471536 на
обл. София, р-н Красно село, бул.
основание чл.12, ал.5
"Ген. Тотлебен" №30- 32, ет. 7,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Емануил Янков Манолов
собственост

Договор за покупкопродажба вп. №19, том
2, вх. №373, дв. вх.
№365 на
27.03.2017год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписваниятя гр.
РД-15-284/2017Първомай и отписан 05-19
със заповед №РД-15284 от 19.05.2017 год.
на кмета на община
Първомай.

Имотът се
Продаден на "ДОЯН" ЕООД,
управлява от кмета
ЕИК 131516350 със седалище и
на община Първомай
адрес на управление:: гр. София,
с ЕИК 000471536 на
обл. София, р-н Красно село, бул.
основание чл.12, ал.5
"Ген. Тотлебен" №30- 32, ет. 7,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Емануил Янков Манолов
собственост

Договор за покупкопродажба вп. №19, том
2, вх. №373, дв. вх.
№365 на
27.03.2017год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписваниятя гр.
РД-15-284/2017Първомай и отписан 05-19
със заповед №РД-15284 от 19.05.2017 год.
на кмета на община
Първомай.

Имотът се
Продаден на "ДОЯН" ЕООД,
управлява от кмета
ЕИК 131516350 със седалище и
на община Първомай
адрес на управление:: гр. София,
с ЕИК 000471536 на
обл. София, р-н Красно село, бул.
основание чл.12, ал.5
"Ген. Тотлебен" №30- 32, ет. 7,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Емануил Янков Манолов
собственост

Договор за покупкопродажба вп. №19, том
2, вх. №373, дв. вх.
№365 на
27.03.2017год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписваниятя гр.
РД-15-284/2017Първомай и отписан 05-19
със заповед №РД-15284 от 19.05.2017 год.
на кмета на община
Първомай.

Имотът се
Продаден на "ДОЯН" ЕООД,
управлява от кмета
ЕИК 131516350 със седалище и
на община Първомай
адрес на управление:: гр. София,
с ЕИК 000471536 на
обл. София, р-н Красно село, бул.
основание чл.12, ал.5
"Ген. Тотлебен" №30- 32, ет. 7,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Емануил Янков Манолов
собственост

Договор за покупкопродажба вп. №19, том
2, вх. №373, дв. вх.
Заповед за
№365 на
отписване:
27.03.2017год. в
РД-15-284/2017Службата по
05-19
вписваниятя гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15-
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Заповед №108 от
18.03.2004 год. на областен
управител на област
Пловдив и изменен със
Заповед №РД-15463/19.08.2016 год. на
кмета на община Първомай
Област Плавдив, община
Първомай, землището на
гр. Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
"Пантелей Липака", масив
№39, имот №212 по
кадастралната карта на
местността "Пантелей
Липака", одобрена със
Заповед №108 от
18.03.2004 год. на областен
управител на област
Пловдив и изменен със
Заповед №РД-15463/19.08.2016 год. на
кмета на община Първомай
Област Плавдив, община
Първомай, землището на
гр. Първомай, кв. Дебър с
ЕКАТТЕ 59080, местност
"Пантелей Липака", масив
№39, имот №213 по
кадастралната карта на
местността "Пантелей
Липака", одобрена със
Заповед №108 от
18.03.2004 год. на областен
управител на област
Пловдив и изменен със
Заповед №РД-15463/19.08.2016 год. на
кмета на община Първомай

местността "ПАНТЕЛЕЙ
ЛИПАКА", землище кв. Дебър на
гр. Първомай.

284 от 19.05.2017 год.
на кмета на община
Първомай.

Поземлен имот с площ 1 340 кв.м.
(хиляда триста и четиридесет
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: ЗАЛЕСЕНА
НИВА, съставляващ имот номер
57,50 лв. (петдесет
212 (двеста и дванадесет) от масив и седем лева и 50
номер 39 (тридесет и девет) по
ст.)
кадастралната карта на местността
"ПАНТЕЛЕЙ, ЛИПАКА" в
землище кв. Дебър на гр.
Първомай, обл. Пловдив.

Имотът се
Продаден на "ДОЯН" ЕООД,
управлява от кмета
ЕИК 131516350 със седалище и
на община Първомай
адрес на управление:: гр. София,
с ЕИК 000471536 на
обл. София, р-н Красно село, бул.
основание чл.12, ал.5
"Ген. Тотлебен" №30- 32, ет. 7,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Емануил Янков Манолов
собственост

Договор за покупкопродажба вп. №19, том
2, вх. №373, дв. вх.
№365 на
27.03.2017год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписваниятя гр.
РД-15-284/2017Първомай и отписан 05-19
със заповед №РД-15284 от 19.05.2017 год.
на кмета на община
Първомай

Имотът се
Продаден на "ДОЯН" ЕООД,
управлява от кмета
ЕИК 131516350 със седалище и
на община Първомай
адрес на управление:: гр. София,
с ЕИК 000471536 на
обл. София, р-н Красно село, бул.
основание чл.12, ал.5
"Ген. Тотлебен" №30- 32, ет. 7,
от Закона за
представлявано от управителя
общинската
Емануил Янков Манолов
собственост

Договор за покупкопродажба вп. №19, том
2, вх. №373, дв. вх.
№365 на
27.03.2017год. в
Заповед за
Службата по
отписване:
вписваниятя гр.
РД-15-284/2017Първомай и отписан 05-19
със заповед №РД-15284 от 19.05.2017 год.
на кмета на община
Първомай

Поземлен имот с площ 2 010 кв.м.
(две хиляди и десет квадратни
метра) с начин на трайно ползване:
ЗАЛЕСЕНА НИВА, съставляващ
имот номер 213 (двеста и
50,90 лв. (петдесет
тринадесет) от масив номер 39
лева и 90 ст.)
(тридесет и девет) по
кадастралната карта на местността
"Пантелей, Липака", землище кв.
Дебър на гр. Първомай, общ.
Първомай, обл. Пловдив

Поземлен имот с площ от 3,025
дка. (три декара, двадесет и пет
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
Имотът се
община Първомай,
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
управлява от кмета
землището на село Искра с
НИВА, категория на земята при
на община Първомай
ЕКАТТЕ 32826, местност
87,00 лв. (осемдесет
неполивни условия: Девета,
с ЕИК 000471536 на Продаден на Жечко Георгиев
„Кайряка”, имот с №011028
и седем лева и 00
съставляващ имот с номер 011028
основание чл.12, ал.5 Иванов от гр. Пловдив
по картата на
ст.)
(нула; едно; едно; нула; две; осем)
от Закона за
възстановената собственост
в местността „КАЙРЯКА” по
общинската
за землището на село
картата на възстановената
собственост.
Искра.
собственост за землището на село
Искра.
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 2,000
Имотът се
Първомай, землището на дка. (два декара) с начин на трайно
управлява от кмета
село Дълбок извор с
ползване: ЗАЛЕСЕНА НИВА,
295,70 лв. (двеста на община Първомай
Продаден на Благой димитров
ЕКАТЕ 24493, местността категория на земята при
деветдесет и пет
с ЕИК 000471536 на
Манахилов от гр. Пловдив.
"Край село", имот №164005 неполивни условия: Четвърта,
лева и 70 ст.)
основание чл. 12, ал.
по картата на
съставляващ имот с номер 164005
5 от Закона за
възстановената собственост (едно; шест; четири; нула; нула;
общинската

Договор за покупкопродажба вписан под
№64, том 2, вх.№443,
дв.вх. №433 на
04.04.2017 год. в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15283/19.05.2017 год. на
Кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№69, том 2, вх.№450,
дв.вх. №440 на
05.04.2017 год. в
Службата по
вписванията гр.

Заповед за
отписване:
РД-15-283/201705-19

Заповед за
отписване:
РД-15-328/201706-01
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1527/10-111527
2016
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1528/10-111528
2016
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1529/22-111529
2016
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1530/09-011530
2017

за землището на с. Дълбок пет) в местността "КРАЙ СЕЛО"
собственост.
извор.
по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Дълбок извор, община Първомай,
област Пловдив. Имотът е
образуван от имот №164002.
Първи етаж със ЗП – 204 кв.м.
(двеста и четири квадратни метра),
включващ помещения: бивша
5 817,00 лв. (пет
здравна служба (лекарски кабинет,
хиляди осемстотин
зъболекарски кабинет,
и седемнадесет лева
манипулационна и тоалетна), АТЦ,
и 00 ст.) в т.ч.: за
пощенски салон, склад, тоалетна и
Област Пловдив, община
сграда с изба коридор, ведно с 1/2 идеални части
Имотът се
Първомай, с. Брягово, УПИ
5126,20 лв. ( пет
от общите части на двуетажна
управлява от кмета
ІХ - общ. и озеленяване в
хиляди сто двадесет
масивна сграда със ЗП-204 кв.м.
на община Първомай
кв.24 по регулационния
и шест лв. и 20 ст.),
(двеста и четири квадратни метра),
с ЕИК 000471536 на
план на с.Брягово, одобрен
полумасивен склад строена 1948 год. и пристроявана
основание чл.12, ал.5
със заповед №РД - 15574,40 лв.
1975 год.. Изба със ЗП - 104 (сто и
от Закона за
62/1988 год.. и изменен със
(петстотин
четири) кв.м., вклячваща
общинската
заповед №РД-15седемдесет и четири
помещения: акумолаторно, три
собственост
133/14.03.2016 год.
лева и 40 ст.) и
стаи и коридор. Полумасивна
паянтов склад сграда /склад/ със ЗП – 58 кв.м.
116,40 лв. (сто и
(петдесет и осем квадратни метра),
шестнадесет лева и
построена 1975 год.. Паянтова
40 ст.)
постройка /склад/ със ЗП – 22 кв.м.
(двадесет и два квадратни метра),
построена 1975 год..
Застроен урегулиран поземлен
4 210,30 лв. (четири
имот с площ от 760 кв.м.
хиляди двеста и
Област Пловдив, община
(седемстотин и шестдесет
десет лева и 30 ст.) в Имотът се
Първомай, с. Брягово, УПИ
квадратни метра), съставляващ
т.ч.: за земя –
управлява от кмета
VІІІ -общински в кв.24 по
парцел УПИ VІІІ (осем римско) – 1342,50 лв. (хиляда на община Първомай
регулационния план на
общински в кв. 24 (двадесет и
триста четиридесет с ЕИК 000471536 на
с.Брягово, одобрен със
четири) по регулационния план на и два лева и 50 ст.) и основание чл.12, ал.5
заповед №РД - 15- 62/1988
с. Брягово, обл. Пловдив, заедно с за сграда – 2 867,80 от Закона за
год.. и изменен със заповед
масивна едноетажна сграда (бивша лв. (две хиляди
общинската
№РД-15-133/14.03.2016
баня) със ЗП - 154 кв.м. (сто
осемстотин
собственост
год.
петдесет и четири квадратни
шестдесет и седем
метра), построена 1969 година.
лева и 80 ст.)
Поземлен имот с площ от 85,430
Област Пловдивска,
дка. (осемдесет и пет декара,
Имотът се
община Първомай,
четиристотин и тридесет
управлява от кмета
землището на село Искра с квадратни метра) с начин на
на община Първомай
ЕКАТТЕ 32826, местност трайно ползване: ХРАСТИ,
6 151,00 лв. (шест
ЕИК 000471536 на
„Попово”, имот с №001947 съставляващ имот с номер 001947 хиляди сто петдесет
основание чл.12, ал.5
по картата на
(нула; нула; едно; девет; четири; и един лева и 00 ст.)
от Закона за
възстановената собственост седем) в местността „ПОПОВО”
общинската
за землището на село
по картата на възстановената
собственост.
Искра.
собственост за землището на село
Искра, област Пловдив.
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 2,000
Имотът се
Първомай, землището на дка. (два декара) с начин на трайно
управлява от кмета
Продаден на "Ловно рибарско
гр. Първомай с ЕКАТЕ
ползване: ИЗОСТАВЕНА НИВА, 283,80 лв. (двеста на община Първомай
дружество "Марица"" със
59080, местността
категория на земята при
осемдесет и три лева с ЕИК 000471536 на
седалище и адрес на управление
"Землище кв. Дебър", имот неполивни условия: Четвърта,
и 80 ст.)
основание чл. 12, ал.
от гр. Първомай, обл. Пловдив
№801877 по картата на
съставляващ имот с номер 801877
5 от Закона за
възстановената собственост (осем; нула; едно; осем; седем;
общинската

Първомай и отписан
със Заповед №РД-15328/01.06.2017 год. на
Кмета на община
Първомай.

Договор за покупкопродажба вписан под
№70, том 2, вх.№451,
дв.вх. №441 на
05.04.2017 год. в
Службата по
вписванията гр.

Заповед за
отписване:
РД-15-327/201706-01

за землището на гр.
Първомай
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1534/06-031534
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седем) в местността "ЗЕМЛИЩЕ
КВ. ДЕБЪР" по картата на
възстановената собственост за
землището на гр. Първомай,
община Първомай, област
Пловдив. Имотът е образуван от
имот №800109.

собственост.

Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 600 кв.м.
Имотът се
Област Пловдив, община
(шестстотин квадратни метра),
управлява от кмета
Първомай, село Езерово,
предназначен за жилищно
на община Първомай
квартал 4, УПИ ХХІ –
1 166,40 лв. (хиляда
строителство, съставляващ УПИ
с ЕИК 000471536 на Продаден на Кадрие Шериф
общински по
сто шестдесет и
ХХІ - общински (двадесет и едно
основание чл.12, ал.5 Ферад от с. Езерово
регулационният план на с.
шест лева и 40 ст.)
римско тире общински) в квартал
от Закона за
Езерово, одобрен със
4 (четири) по регулационния план
общинската
Заповед №59/1986 год.
на с. Езерово, общ. Първомай,
собственост
област Пловдив.
Област Пловдивска,
Застроен урегулиран поземлен
община Първомай, гр.
имот, предназначен за
Имотът се
Първомай, кв. Дебър, кв.60, общественообслужващи дейности
управлява от кмета
УПИ І - битов комбинат и с площ от 2 130 кв. м. (две хиляди
на Община
11 502,00 лв.
хотел по регулацинния
сто и тридесет квавадратни метра),
Първомай с ЕИК
(единадесет хиляди
план на кв.Дебър, одобрен съставляващ УПИ І - битов
000471536 на
петстотин и два лева
със заповед №626/1965 год. комбинат и хотел (едно римско
основание чл.12, ал.5
и 00 ст.)
и изменен със заповед
тире битов комбинат и хотел) в
от Закона за
№РД-15-617/04.09.2007
квартал 60 (шестдесет) по
общинската
год. на кмета на община
регулацинния план на кв. Дебър,
собственост.
Първомай.
гр. Първомай.
Застроен урегулиран поземлен
имот с площ от 1220 кв.м. (хиляда
двеста и двадесет квадратни
метра), представляващ УПИ Х –
13 348,20 лв. в т.ч.:
Област Пловдивска,
общински (десет римско тире
за земя – 2 201,90
община Първомай, село
общински) в квартал 16
лв. (две хиляди
Имотът се
Крушево, квартал 16, УПИ (шестнадесети) по плана на село двеста и един лева и управлява от кмета
Х- общински по плана на с. Крушево, заедно с построените в 90 ст.) за сграда 1- на община Първомай
Крушево одобрен със
него: 1. Едноетажна масивна
10 084,70 лв. (десет с ЕИК 000471536 на
Заповед № 60 от 1986 год. сграда със ЗП – 456 кв.м.
хиляди осемдесет и основание чл.12, ал.5
и изменен със Заповед
(четиристотин петдесет и шест
четири лева и 70 ст.) от Закона за
№РД-15-722 от 30.11.2016 кв.м.), представляваща зала за
и за сграда 2 – 1
общинската
год. на кмета на община
културно-масови и битови
061,60 лв. (хиляда и собственост
Първомай.
мероприятия, построена 1986 год. шестдесет и един
и 2. Едноетажна масивна сграда
лева и 60 ст.)
със ЗП – 48 кв.м. (четиридесет и
осем кв.м.) кухня към залата,
построена 1986 г..
Област Пловдивска,
Застроен урегулиран поземлен
община Първомай, гр.
имот с площ от 240 кв.м. (двеста и
Имотът се
Първомай, квартал 32А,
четиридесет квадратни метра) с
управлява от кмета
УПИ ІІ - общински за
предназначение за обществено
на община Първомай
2 064,00 лв. (две
Продаден на Атанас Ангелов
търговия, услуги и
обслужващи дейности,
с ЕИК 000471536 на
хиляди шестдесет и
Билалов от гр. Първомай, ул.
възстановяване по плана на съставляващ УПИ ІІ – общински за
основание чл. 12, ал.
четири лева и 00 ст.)
"Арда" №10
гр. Първомай, одобрен със търговия, услуги и възстановяване
5 от Закона за
Заповед №РД-15-666/1994 (две римско тире общински за
общинската
год. и изменен със Заповед търговия, услуги и
собственост.
№РД-15- 281 от 02.06.2003 възстановяване) в квартал 32А

Първомай и отписан
със Заповед №РД-15327/01.06.2017 год. на
Кмета на община
Първомай.

Договор за покупкопродажба вписан под
№56, том 3, вх. №745,
дв. вх. №728 на
30.05.2017 год. в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15350/20.06.2017 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-350/201706-20

Договор за покупкопродажба вписан под
№114, том 3, вх. №842,
дв. вх. №810 на
Заповед за
13.06.2017 год. в
отписване:
Службата по
РД-15-358/2017вписванията гр.
06-23
Първомай и отписан
със заповед №РД-15358/23.06.2017 год. на

год. на Кмета на Община
Първомай.
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(тридесет и две буква "А") по
плана на град Първомай, област
Пловдив.

Област Пловдив, община
Първомай, с. Драгойново, Застроен урегулиран поземлен
квартал 12, УПИ ІІ –
имот с площ от 10 993 кв.м. (десет
фотоволтаици,
хиляди деветстотин деветдесет и
Имотът се
производствена и складова три квадратни метра),
управлява от кмета Продаден на "ВОДА
26 383,20 лв.
дейност по регулационния предназначен за производствени и
на община Първомай ДРАГОЙНА" ООД с ЕИК
(двадесет и шест
план на село Драгойново, складови дейности, съставляващ
с ЕИК 000471536 на 107560539 със седалище и адрес
хиляди триста
одобрен със Заповед №РД- УПИ ІІ (две римско) –
основание чл.12, ал.5 на управление гр. София, общ.
осемдесет и три лева
15-61/1988 г. и изменен със фотоволтаици, производствена и
от Закона за
Столична, р-н "Студенски", ул.
и 20 ст.)
Заповеди №РД-15складова дейност в кв. 12
общинската
"Яна" №4.
462/05.07.2010 г. и №РД- (дванадесет) по регулационния
собственост
15-101/24.02.2017 год. на план на село Драгойново, община
Кмета на Община
Първомай, област Пловдив.
Първомай
Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Застроен урегулиран поземлен
Драгойново, квартал 12,
имот с площ от 175 кв.м. (сто
Имотът се
УПИ VІ - Трафопост по
седемдесет и пет квадратни метра),
управлява от кмета
регулационния план на с.
предназначен за
на община Първомай
Драгойново, одобрен със
394,80 лв. (триста
общественообслужващи дейности,
с ЕИК 000471536 на
заповед №РД-15-61/1988 г.,
деветдесет и четири
съставляващ УПИ VІ (шест
основание чл.12, ал.5
изменен със Заповед №РДлева и 80 ст.)
римско) – Трафопост в кв. 12
от Закона за
15-462/05.07.2010 г. и
(дванадесет) по регулационния
общинската
Заповед №РД-15план на с. Драгойново, община
собственост
101/24.02.2017 год. на
Първомай, област Пловдив.
Кмета на Община
Първомай
Поземлен имот с площ от 17,759
дка. (седемнадесет декара,
седемстотин петдесет и девет
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: ОВОЩНА
Имотът се
землището на гр. Първомай ГРАДИНА, категория на земята
управлява от кмета
Продаден на "ВЕГА -М" ЕООД с ЕКАТТЕ 59080,
при неполивни условия: Девета,
692,60 лв.
на община Първомай
гр. Първомай, ул. "Княз Борис І"
местността “Землище
съставляващ имот с номер 801457 ( (шестстотин
ЕИК 000471536 на
№1, с ЕИК 115610341,
кв.Дебър”, имот с №801457 осем; нула; едно; четири; пет;
деветдесет и два
основание чл.12, ал.
представлявано от управителя по картата на
седем) в местността “ЗЕМЛИЩЕ лева и 60 ст.)
5 от Закона за
Марияна Николова Нешева.
възстановената собственост КВ. ДЕБЪР” по картата на
общинската
за землището на град
възстановената собственост за
собственост.
Първомай.
землището на град Първомай,
идентичен с имот номер 001457
(нула; нула; едно; четири; пет;
седем) в землището на Дебър.
Поземлен имот с площ от 252,174
Област Пловдивска,
дка. (двеста петдесет и два декара,
община Първомай,
сто седемдесет и четири квадратни
Имотът се
землището на гр. Първомай метра) с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
Продаден на "ВЕГА -М" - ЕООД
с ЕКАТТЕ 59080,
ОВОЩНА ГРАДИНА, категория 9 343,00 лв. (девет на община Първомай
гр. Първомай, ул. "Княз Борис І"
местността “Землище
на земята при неполивни условия: хиляди триста
ЕИК 000471536 на
№1, ЕИК 115610341,
кв.Дебър”, имот с №801651 Девета, съставляващ имот с номер четиридесет и три основание чл.12, ал.
представлявано от управителя
по картата на
801651 ( осем; нула; едно; шест; лева и 00 ст.)
5 от Закона за
Марияна Петрова Нешева
възстановената собственост пет; едно) в местността
общинската
за землището на град
“ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР” по
собственост.
Първомай.
картата на възстановената
собственост за землището на гр.

кмета на община
Първомай.
Договор за покупко
продажба на недвижим
имот вписан под
№103, том 4, вх.
№1137, дв.вх. №1124
Заповед за
на 23.07.2018 год. в
отписване:
Службата по
РД-15-458/2018вписванията гр.
08-16
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15458 от 16.08.2018 год.
на кмета на община
Първомай.

Договор за покупкопродажба 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-15349/20.06.2017 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-349/201706-20

Договор за покупкопродажба 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-15349/20.06.2017 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-349/201706-20
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Първомай, идентичен с имот
номер 001651 (нула; нула; едно;
шест; пет; едно) в землището на
Дебър.
Поземлен имот с площ от
7,371дка. (седем декара, триста
Област Пловдив, община седемдесет и един квадратни
Имотът се
Първомай, землището на метра) с начин на трайно ползване:
управлява от Кмета
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
ИЗПОЛЗВ. ЛИВАДА, категория
486,50 лв.
на община Първомай
59080, местност "Герена", на земята при неполивни условия:
(четиристотин
с ЕИК 000471536 на
имот с №234009 по картата Пета съставляващ имот с номер
осемдесет и шест
основание чл.12, ал.
на възстановената
234009 (две; три; четири; нула;
лева и 50 ст.)
5 от Закона за
собственост за землището нула; девет) в местността
общинската
на гр. Първомай, област
"ГЕРЕНА" по картата на
собственост.
Пловдив.
възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 170,017
дка. (сто и седемдесет декара,
седемнадесет квадратни метра) с
Област Пловдивска,
начин на трайно ползване:
Имотът се
община Първомай,
ОВОЩНА ГРАДИНА, категория
24 482,40 лв.
управлява от кмета
землището на с. Бяла река с на земята при неполивни условия:
(двадесет и четири на община Първомай
ЕКАТТЕ 07675 имот с
Пета, съставляващ имот с
Продаден на "ИЛИЯР " ООД,
хиляди
ЕИК 000471536 на
№118002 местността
номер118002 (едно; едно; осем;
ЕИК 11560668, гр. Първомай,
четиристотин
основание чл.12, ал.
"Янков бунар" по картата нула; нула; две) в местността
обл. Пловдив
осемдесет и два лева 5 от Закона за
на възстановената
“ЯНКОВ БУНАР” по картата на
и 40 ст.)
общинската
собственост за землището възстановената собственост за
собственост.
на с. Бяла река.
землището на с.Бяла река, област
Пловдив. Имотът е образуван от
имот номер 118001 (едно;едно;
осем; нула; нула; едно).
Поземлен имот с площ от 170,016
дка. (сто и седемдесет декара,
шестнадесет квадратни метра) с
Област Пловдивска,
начин на трайно ползване:
Имотът се
община Първомай,
ОВОЩНА ГРАДИНА, категория
управлява от кмета
землището на с. Бяла река с на земята при неполивни условия: 27 542,60 лв.
на община Първомай Продаден на "ЕКОАР 2013"
ЕКАТТЕ 07675 имот с
Пета, съставляващ имот с номер (двадесет и седем
с ЕИК 000471536 на ООД, ЕИК 202690744, с.
№118003 местността
118003 (едно; едно; осем; нула;
хиляди петстотин
основание чл.12, ал.5 Белащица, общ. Родопи, обл.
"Янков бунар" по картата нула; три) в местността “ЯНКОВ четиридесет и два
от Закона за
Пловдив
на възстановената
БУНАР” по картата на
лева и 40 ст.)
общинската
собственост за землището възстановената собственост за
собственост
на с. Бяла река.
землището на с. Бяла река, област
Пловдив. Имотът е образуван от
имот номер 118001 (едно; едно;
осем; нула; нула; едно).
Поземлен имот с площ от 14,830
Област Пловдивска,
дка. (четиринадесет декара,
Имотът се
община Първомай,
осемстотин и тридесет квадратни
управлява от кмета
землището на с. Бяла река с метра) с начин на трайно ползване:
на община Първомай
ЕКАТТЕ 07675 имот с
ОВОЩНА ГРАДИНА, категория 2 135,50 лв. (две
с ЕИК 000471536 на
№118004 местността
на земята при неполивни условия: хиляди сто тридесет
основание чл.12, ал.5
"Янков бунар" по картата Пета, съставляващ имот с номер и пет лева и 50 ст.)
от Закона за
на възстановената
118004 (едно; едно; осем; нула;
общинската
собственост за землището нула; четири) в местността
собственост
на с. Бяла река.
“ЯНКОВ БУНАР” по картата на
възстановената собственост за

Договор за покупкопродажба вписан под
№101, том 7, вх.
№2118, дв. вх. №2067
на 06.12.2017 год. и
отписан със Заповед
№РД-15110/26.02.2018 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-110/201802-26

Договор за покупкопродажба вписан под
№3, том 8, вх. №2262,
дв. вх. №2216 на
18.12.2017 год. и
отписан със Заповед
№РД-15111/26.02.2018 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-111/201802-26
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землището на с. Бяла река, област
Пловдив. Имотът е образуван от
имот номер 118001 (едно;едно;
осем; нула; нула; едно).
Застроен урегулиран поземлен
имот с площ от 3 500 кв.м. (три
Област Пловдивска,
хиляди и петстотин квадратни
община Първомай, село
7 476,00 лв. (седем
метра), предназначен за
Виница, кв. 13, УПИ ХІІІ –
хиляди
обществено обслужващи дейности,
читалище по
четиристотин
съставляващ УПИ ХІІІ - читалище
регулационния план на с.
седемдесет и шест
(тринадесет римско тире
Виница, одобрен със
лева и 00 ст.)
читалище) в кв. 13 (тринадесет) по
заповед №770/1963 год.
регулационния план на с. Виница,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 2,060
дка. (два декара и шестдесет
квадратни метра) с начин на
Област Пловдив, община
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
Първомай, землището на
НИВА, категория на земята при
село Искра с ЕКАТТЕ
неполивни условия: Десета (0,051)
32826, местността
58,40 ст. (петдесет
и Девета (2,009), съставляващо
"Кайряка", имот №011001
и осем лева и 40 ст.)
имот с номер 011001 (нула; едно;
по картата на
едно; нула; нула; едно) в
възстановената собственост
местността "КАЙРЯКА" по
за землището на с. Искра.
картата на възстановената
собственост за землището на село
Искра, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,635
дка. (нула декара, шестстотин
тридесет и пет квадратни метра) с
Област Пловдив, община
начин на трайно ползване:
Първомай, землището на
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
село Искра с ЕКАТТЕ
на земята при неполивни условия: 18,30 лева
32826, местността
Девета, съставляващо имот с
(осемнадесет лева и
"Кайряка", имот №011004
номер 011004 (нула; едно; едно;
30 ст.)
по картата на
нула; нула; четири) в местността
възстановената собственост
"КАЙРЯКА" по картата на
за землището на с. Искра.
възстановената собственост за
землището на село Искра, област
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,205
дка. (нула декара, двеста и пет
Област Пловдив, община квадратни метра) с начин на
Първомай, землището на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
село Искра с ЕКАТТЕ
НИВА, категория на земята при
32826, местността
неполивни условия: Девета,
5,40 лв. (пет лева и
"Кайряка", имот №011029 съставляващо имот с номер 011029 40 ст.)
по картата на
(нула; едно; едно; нула; две; девет)
възстановената собственост в местността "КАЙРЯКА" по
за землището на с. Искра. картата на възстановената
собственост за землището на село
Искра, област Пловдив.
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 1,553
Първомай, землището на дка. (един декар, петстотин
41,10 лв.
село Искра с ЕКАТТЕ
петдесет и три квадратни метра) с
(четиридесет и един
32826, местността
начин на трайно ползване:
лева и 10 ст.)
"Кайряка", имот №011042 ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
по картата на
на земята при неполивни условия:

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

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

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

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

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
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възстановената собственост Девета, съставляващо имот с
общинската
за землището на с. Искра. номер 011042 (нула; едно; едно;
собственост.
нула; четири; две) в местността
"КАЙРЯКА" по картата на
възстановената собственост за
землището на село Искра, област
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,000
дка. (един декар) с начин на
Област Пловдив, община
Имотът се
трайно ползване: НИВА, категория
Първомай, землището на
управлява от кмета
на земята при неполивни условия:
село Градина с ЕКАТТЕ
на община Първомай
Пета, съставляващо имот с номер 112,70 лв. (сто и
17484, местността
с ЕИК 000471536 на
004184 (нула; едно; четири; едно; дванадесет лева и 70
"Юрена", имот №004184 по
основание чл.12, ал.5
осем; четири) в местността
ст.)
картата на възстановената
от Закона за
"ЮРЕНА" по картата на
собственост за землището
общинската
възстановената собственост за
на с.Градина
собственост.
землището на село Градина,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,634
дка. (нула декара, шестстотин
Област Пловдив, община тридесет и четири квадратни
Имотът се
Първомай, землището на метра) с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
село Градина с ЕКАТТЕ
НИВА, категория на земята при
на община Първомай
94,10 лв.
17484, местността
неполивни условия: Четвърта,
с ЕИК 000471536 на
(деветдесет и четири
"Юрена", имот №004198 по съставляващо имот с номер 004198
основание чл.12, ал.5
лева и 10 ст.)
картата на възстановената (нула; едно; четири; едно; девет;
от Закона за
собственост за землището осем) в местността "ЮРЕНА" по
общинската
на с.Градина
картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на село
Градина, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,606
дка. (нула декара, шестстотин и
Област Пловдив, община шест квадратни метра) с начин на
Имотът се
Първомай, землището на трайно ползване: НИВА, категория
управлява от кмета
село Градина с ЕКАТТЕ
на земята при неполивни условия:
на община Първомай
17484, местността
Пета, съставляващо имот с номер 68,30 лв. (шестдесет с ЕИК 000471536 на
"Юрена", имот №004210 по 004210 (нула; едно; четири; две; и осем лева и 30 ст.) основание чл.12, ал.5
картата на възстановената едно; нула) в местността
от Закона за
собственост за землището "ЮРЕНА" по картата на
общинската
на с. Градина
възстановената собственост за
собственост.
землището на село Градина,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,134
дка. (нула декара, сто тридесет и
Област Пловдив, община четири квадратни метра) с начин
Имотът се
Първомай, землището на на трайно ползване: НИВА,
управлява от кмета
село Градина с ЕКАТТЕ
категория на земята при
на община Първомай
16,40 лв.
17484, местността
неполивни условия: Пета,
с ЕИК 000471536 на
(шестнадесет лева и
"Юрена", имот №004232 по съставляващо имот с номер 004232
основание чл.12, ал.5
40 ст.)
картата на възстановената (нула; едно; четири; две; три; две)
от Закона за
собственост за землището в местността "ЮРЕНА" по картата
общинската
на с. Градина
на възстановената собственост за
собственост.
землището на село Градина,
област Пловдив.
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 0,494
Имотът се
73,30 лв.
Първомай, землището на дка. (нула декара, четиристотин
управлява от кмета
(седемдесет и три
село Градина с ЕКАТТЕ
деветдесет и четири квадратни
на община Първомай
лева и 30 ст.)
17484, местността
метра) начин на трайно ползване:
с ЕИК 000471536 на
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"Карамана", имот №009131 НИВА, категория на земята при
основание чл.12, ал.5
по картата на
неполивни условия: Четвърта,
от Закона за
възстановената собственост съставляващо имот с номер 009131
общинската
за землището на с. Градина (нула; нула; девет; едно; три; едно)
собственост.
в местността "КАРАМАНА" по
картата на възстановената
собственост за землището на село
Градина, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 4,275
дка. (четири декара, двеста
Област Пловдив, община седемдесет и пет квадратни метра)
Имотът се
Първомай, землището на с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
село Градина с ЕКАТТЕ
НИВА, категория на земята при
481,80 лв.
на община Първомай
17484, местността
неполивни условия: Пета,
(четиристотин
с ЕИК 000471536 на
"Юрена", имот №004301 по съставляващо имот с номер 004301 осемдесет и един
основание чл.12, ал.5
картата на възстановената (нула; нула; четири; три; нула;
лева и 80 ст.)
от Закона за
собственост за землището едно) в местността "ЮРЕНА" по
общинската
на с. Градина
картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на село
Градина, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,618
дка. (един декар, шестстотин и
осемнадесет квадратни метра) с
Област Пловдив, община
Имотът се
начин на трайно ползване:
Първомай, землището на
управлява от кмета
ОВОЩНА ГРАДИНА, категория
село Градина с ЕКАТТЕ
435,40 лв.
на община Първомай
на земята при неполивни условия:
17484, местността "Юрта
(четиристотин
с ЕИК 000471536 на
Четвърта, съставляващо имот с
под село", имот №006121
тридесет и пет лева основание чл.12, ал.5
номер 006121 (нула; нула; шест;
по картата на
и 40 ст.)
от Закона за
едно; две; едно) в местността
възстановената собственост
общинската
"ЮРТА ПОД СЕЛО" по картата на
за землището на с. Градина
собственост.
възстановената собственост за
землището на село Градина,
област Пловдив.
Област Пловдив, община
Незастроен урегулиран поземлен
Първомай, село
Имотът се
имот с площ от 910 кв.м.
Православен, квартал 21,
управлява от кмета
(деветстотин и десет квадратни
УПИ ХV- общински по
1 943,80 лв. (хиляда на община Първомай
метра), предназначен за жилищно
Продаден на Емине Дормушали
плана на село Православен
деветстотин
с ЕИК 000471536 на
строителство, съставляващ УПИ
Латиф с постоянен адрес с. Кран,
одобрен със заповед№171
четиридесет и три основание чл.12, ал.5
ХV (петнадесет римско) –
община Килково, обл. Кърджали.
от 1981 година и изменен
лева и 80 ст.)
от Закона за
общински в кв. 21 (двадесет и
със заповед №РД-15общинската
едно) по регулационния план на с.
242/03.05.2017 год. на
собственост.
Православен, област Пловдив.
Кмета на община Първомай
Поземлен имот с площ от 1,033
дка. (един декар, тридесет и три
Област Пловдив, община квадратни метра) с начин на
Имотът се
Първомай, землището на трайно ползване: НИВА;,
управлява от кмета
село Градина с ЕКАТТЕ
категория на земята при
на община Първомай
166,60 лв. (сто
17484, местността
неполивни условия: Четвърта,
с ЕИК 000471536 на
шестдесет и шест
"Герена", имот №006121 по съставляващо имот с номер 006136
основание чл.12, ал.5
лева и 60 ст.)
картата на възстановената (нула; нула; шест; едно; три; шест)
от Закона за
собственост за землището в местността "Герена" по картата
общинската
на с. Градина
на възстановената собственост за
собственост.
землището на село Градина,
област Пловдив.
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 0,395
Имотът се
63,70 лв.(шестдесет
Първомай, землището на дка. (нула декара, триста
управлява от кмета
и три лева и 70 ст.)
село Градина с ЕКАТТЕ
деветдесет и пет квадратни метра)
на община Първомай

Договор за покупкопродажба вписан под
№44, том 5, вх. №1370,
дв. вх. №1333 на
31.08.2017 год. и
отписан със Заповед
№РД-15535/19.09.2017 год. на
кмета на община
Първомай.
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17484, местността "Юрта с начин на трайно ползване:
под село", имот №007055 НИВА, категория на земята при
по картата на
неполивни условия: Четвърта,
възстановената собственост съставляващо имот с номер 007055
за землището на с. Градина (нула; нула; седем; нула; пет; пет)
в местността "ЮРТА ПОД СЕЛО"
по картата на възстановената
собственост за землището на село
Градина, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,800
дка. (нула декара и осемстотин
Област Пловдив, община квадратни метра) с начин на
Първомай, землището на трайно ползване: НИВА, категория
село Градина с ЕКАТТЕ
на земята при неполивни условия:
118,70 лв. ( сто и
17484, местността "Юрта Четвърта, съставляващо имот с
осемнадесет лева и
под село", имот №007080 номер 007080 (нула; нула; седем;
70 ст.)
по картата на
нула; осем; нула) в местността
възстановената собственост "ЮРТА ПОД СЕЛО" по картата на
за землището на с. Градина възстановената собственост за
землището на село Градина,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,037
дка. (един декар, тридесет и седем
Област Пловдив, община квадратни метра) с начин на
Първомай, землището на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
село Искра с ЕКАТТЕ
НИВА, категория на земята при
29,80 лв. (двадесет
32826, местността
неполивни условия: Девета,
и девет лева и 80
"Кайряка", имот №011010 съставляващо имот с номер 011010
ст.)
по картата на
(нула; едно; едно; нула; едно;
възстановената собственост нула) в местността "КАЙРЯКА" по
за землището на с. Искра. картата на възстановената
собственост за землището на село
Искра, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,476
дка. (нула декара, четиристотин
седемдесет и шест квадратни
Област Пловдив, община
метра) с начин на трайно ползване:
Първомай, землището на
ХРАСТИ, категория на земята при
село Искра с ЕКАТТЕ
неполивни условия: Пета,
77,10 лв.
32826, местността
съставляващо имот с номер 000006 (седемдесет и седем
"Машаталан", имот
(нула; нула; нула; нула; нула;
лева и 10 ст.)
№000006 по картата на
шест) в местността
възстановената собственост
"МАШАТАЛАН" по картата на
за землището на с. Искра.
възстановената собственост за
землището на село Искра, област
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 9,719
дка. (девет декара, седемстотин и
Област Пловдив, община деветнадесет квадратни метра) с
Първомай, землището на начин на трайно ползване:
село Искра с ЕКАТТЕ
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
262,10 лв. ( двеста
32826, местността "Язлата", на земята при неполивни условия:
шестдесет и два
имот №000111 по картата Девета (9,644) и Шеста (0,075),
лева и 10 ст.)
на възстановената
съставляващо имот с номер 000111
собственост за землището (нула; нула; нула; едно; едно;
на с. Искра.
едно) в местността "ЯЗЛАТА" по
картата на възстановената
собственост за землището на село

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

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

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

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

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

1301

1302

1303

1304

1562/05-061562
2017

1563/09-061563
2017

1564/21-061564
2017

1565/21-061565
2017

1566/22-061305
1566
2017

Искра, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 7,729
дка. (седем декара, седемстотин
двадесет и девет квадратни метра)
Област Пловдив, община
с начин на трайно ползване:
Първомай, землището на
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
село Искра с ЕКАТТЕ
на земята при неполивни условия: 242,20 лв. (двеста
32826, местността
Девета (0,119) и Осма (7,610),
четиридесет и два
"Сливово", имот №000118
съставляващо имот с номер 000118 лева и 20 ст.)
по картата на
(нула; нула; нула; едно; едно;
възстановената собственост
осем) в местността "СЛИВОВО"
за землището на с. Искра.
по картата на възстановената
собственост за землището на село
Искра, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 14,478
дка. (четиринадесет декара,
четиристотин седемдесет и осем
Област Пловдив, община
квадратни метра) с начин на
Първомай, землището на
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
село Искра с ЕКАТТЕ
НИВА, категория на земята при
32826, местността
неполивни условия: Девета,
382,90 лв.
"Гюргенлик", имот
съставляващо имот с номер 000153
№000153 по картата на
(нула; нула; нула; едно; пет; три) в
възстановената собственост
местността "ГЮРГЕНЛИК" по
за землището на с. Искра.
картата на възстановената
собственост за землището на село
Искра, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,999
дка. (един декар, деветстотин
деветдесет и девет квадратни
Област Пловдив, община
метра) с начин на трайно ползване:
Първомай, землището на
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
село Искра с ЕКАТТЕ
на земята при неполивни условия: 156,70 лв. (сто
32826, местността
Пета, съставляващ имот с номер петдесет и шест
"Попово", имот №000268
000268 (нула; нула; нула; две;
лева и 70 ст.)
по картата на
шест; осем) в местността
възстановената собственост
"ПОПОВО" по картата на
за землището на с. Искра.
възстановената собственост за
землището на село Искра, област
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 4,418
дка. (четири декара, четиристотин
и осемнадесет квадратни метра) с
Област Пловдив, община
начин на трайно ползване:
Първомай, землището на
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
село Искра с ЕКАТТЕ
на земята при неполивни условия: 153,70 лв. (сто
32826, местността
Десета (2,945) и Пета (1,472),
петдесет и три лева
"Попово", имот №000281
съставляващ имот с номер 000281 и 70 ст.
по картата на
(нула; нула; нула; две; осем; едно)
възстановената собственост
в местността "ПОПОВО" по
за землището на с. Искра.
картата на възстановената
собственост за землището на село
Искра, област Пловдив.
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 12,814
Първомай, землището на дка. (дванадесет декара,
345,90 лв. (триста
село Искра с ЕКАТТЕ
осемстотин и четиринадесет
четиридесет и пет
32826, местността
квадратни метра) с начин на
лева и 90 ст.
"Попово", имот №000291 трайно ползване: ВРЕМЕННО

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

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

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

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

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на
основание чл.12, ал.5
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по картата на
НЕИЗПОЛЗВАНА ЛИВАДА,
от Закона за
възстановената собственост категория на земята при
общинската
за землището на с. Искра. неполивни условия: Осма (11,162)
собственост.
и Шеста (1,652), съставляващ имот
с номер 000291 (нула; нула; нула;
две; девет; едно) в местността
"ПОПОВО" по картата на
възстановената собственост за
землището на село Искра, област
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 4,515
дка. (четири декара, петстотин и
петнадесет квадратни метра) с
Област Пловдив, община
Имотът се
начин на трайно ползване:
Първомай, землището на
управлява от кмета
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
село Искра с ЕКАТТЕ
на община Първомай
на земята при неполивни условия: 158,00 лв. (сто
32826, местността
с ЕИК 000471536 на
Осма, съставляващ имот с номер петдесет и осем лева
"Попово", имот №000316
основание чл.12, ал.5
000316 (нула; нула; нула; три;
и 00 ст.)
по картата на
от Закона за
едно; шест) в местността
възстановената собственост
общинската
"ПОПОВО" по картата на
за землището на с. Искра.
собственост.
възстановената собственост за
землището на село Искра, област
Пловдив
Поземлен имот с площ от 4,393
дка. (четири декара, триста
деветдесет и три квадратни метра)
Област Пловдив, община
Имотът се
с начин на трайно ползване:
Първомай, землището на
управлява от кмета
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
село Искра с ЕКАТТЕ
на община Първомай
на земята при неполивни условия:
32826, местността
36,40 лв. (тридесет с ЕИК 000471536 на
Десета (3,968) и Девета (0,425),
"Попово", имот №000319
и шест лева и 40 ст.) основание чл.12, ал.5
съставляващ имот с номер 000319
по картата на
от Закона за
(нула; нула; нула; три; едно; девет)
възстановената собственост
общинската
в местността "ПОПОВО" по
за землището на с. Искра.
собственост.
картата на възстановената
собственост за землището на село
Искра, област Пловдив
Поземлен имот с площ от 5,902
дка. (пет декара, деветстотин и два
Област Пловдив, община квадратни метра) с начин на
Имотът се
Първомай, землището на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
управлява от кмета
село Искра с ЕКАТТЕ
НИВА, категория на земята при
на община Първомай
32826, местността
неполивни условия: Десета,
53,10 лв. (петдесет с ЕИК 000471536 на
"Машаталан", имот
съставляващ имот с номер 000333 и три лева и 10 ст.) основание чл.12, ал.5
№000333 по картата на
(нула; нула; нула; три; три; три) в
от Закона за
възстановената собственост местността "МАШАТАЛАН" по
общинската
за землището на с. Искра. картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на село
Искра, област Пловдив
Поземлен имот с площ от 1,019
Област Пловдив, община дка. (един декар и деветнадесет
Имотът се
Първомай, землището на квадратни метра) с начин на
управлява от кмета
село Градина с ЕКАТТЕ
трайно ползване: НИВА, категория
на община Първомай
164,30 лв. (сто
17484, местността "Юрта на земята при неполивни условия:
с ЕИК 000471536 на
шестдесет и четири
под село", имот №019024 Четвърта, съставляващо имот с
основание чл.12, ал.5
лева и 30 ст.)
по картата на
номер 019024 (нула; едно; девет;
от Закона за
възстановената собственост нула; две; четири) в местността
общинската
за землището на с. Градина "ЮРТА ПОД СЕЛО" по картата на
собственост.
възстановената собственост за
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землището на село Градина,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 28,968
дка. (двадесет и осем декара,
деветстотин шестдесет и осем
Област Пловдив, община
Имотът се
квадратни метра) с начин на
Първомай, землището на
управлява от кмета
трайно ползване: НИВА, категория
село Градина с ЕКАТТЕ
2 935,00 лв. (две
на община Първомай
на земята при неполивни условия:
17484, местността
хиляди деветстотин с ЕИК 000471536 на
Шеста, съставляващо имот с номер
"Юрена", имот №020001 по
тридесет и пет лева основание чл.12, ал.5
020001 (нула; две; нула; нула;
картата на възстановената
и 00 ст.)
от Закона за
нула; едно) в местността
собственост за землището
общинската
"ЮРЕНА" по картата на
на с. Градина
собственост.
възстановената собственост за
землището на село Градина,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,309
дка. (нула декара и триста и девет
Област Пловдив, община квадратни метра) с начин на
Имотът се
Първомай, землището на трайно ползване: НИВА, категория
управлява от кмета
село Градина с ЕКАТТЕ
на земята при неполивни условия:
на община Първомай
45,80 лв.
17484, местността "Юрта Четвърта, съставляваща имот с
с ЕИК 000471536 на
(четиридесет и пет
под село", имот №006183 номер 006183 (нула; нула; шест;
основание чл.12, ал.5
лева и 80 ст.)
по картата на
едно; осем; три) в местността
от Закона за
възстановената собственост "ЮРТА ПОД СЕЛО" по картата на
общинската
за землището на с. Градина възстановената собственост за
собственост
землището на село Градина,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,656
дка. (нула декара и шестстотин
петдесет и шест квадратни метра)
Област Пловдив, община
Имотът се
с начин на трайно ползване:
Първомай, землището на
управлява от кмета
ИЗПОЛЗВОВАЕМА ЛИВАДА,
село Градина с ЕКАТТЕ
на община Първомай
категория на земята при
17484, местността "Янчеви
31,90 лв. (тридесет с ЕИК 000471536 на
неполивни условия: Шеста,
чеири", имот №011029 по
и един лева и 90 ст.) основание чл.12, ал.5
съставляващ имот с номер 011029
картата на възстановената
от Закона за
(нула; едно; едно; нула; две; девет)
собственост за землището
общинската
в местността "ЯНЧЕВИ ЧЕИРИ"
на с. Градина
собственост.
по картата на възстановената
собственост за землището на село
Градина, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 5,462
дка. (пет декара,четиристотин
шестдесет и два квадратни метра)
Област Пловдив, община
Имотът се
с начин на трайно ползване:
Първомай, землището на
управлява от кмета
ИЗПОЛЗВОВАЕМА ЛИВАДА,
село Градина с ЕКАТТЕ
на община Първомай
категория на земята при
265,50 лв. (двеста
17484, местността "Янчеви
с ЕИК 000471536 на
неполивни условия: Шеста,
шестдесет и пет
чеири", имот №011035 по
основание чл.12, ал.5
съставляващ имот с номер 011035 лева и 50 ст.)
картата на възстановената
от Закона за
(нула; едно; едно; нула; три; пет) в
собственост за землището
общинската
местността "ЯНЧЕВИ ЧЕИРИ" по
на с. Градина
собственост.
картата на възстановената
собственост за землището на село
Градина, област Пловдив.
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 1,287
Имотът се
Първомай, землището на дка. (един декар, двеста осемдесет
управлява от кмета
62,50 лв. (шестдесет
село Градина с ЕКАТТЕ
и седем квадратни метра) с начин
на община Първомай
и два лева и 50 ст.)
17484, местността "Янчеви на трайно ползване:
с ЕИК 000471536 на
чеири", имот №011127 по ИЗПОЛЗВОВАЕМА ЛИВАДА,
основание чл.12, ал.5
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картата на възстановената категория на земята при
от Закона за
собственост за землището неполивни условия: Шеста,
общинската
на с. Градина
съставляващ имот с номер 011127
собственост.
(нула; едно; едно; едно; две; седем)
в местността "ЯНЧЕВИ ЧЕИРИ"
по картата на възстановената
собственост за землището на село
Градина, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 2,162
дка. (два декара, сто шестдесет и
два квадратни метра) с начин на
Област Пловдив, община
Имотът се
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
Първомай, землището на
управлява от кмета
НИВА, категория на земята при
село Искра с ЕКАТТЕ
на община Първомай
неполивни условия: Десета (1,114) 94,90 лв.
32826, местността
с ЕИК 000471536 на
и шеста (1,048), съставляващ имот (деветдесет и четири
"Машаталан", имот
основание чл.12, ал.5
с номер 000340 (нула; нула; нула; лева и 90 ст.)
№000340 по картата на
от Закона за
три; четири; нула) в местността
възстановената собственост
общинската
"МАШАТАЛАН" по картата на
за землището на с. Искра.
собственост
възстановената собственост за
землището на село Искра, област
Пловдив
Поземлен имот с площ от 2,594
дка. (два декара, петстотин
деветдесет и четири квадратни
Област Пловдив, община
Имотът се
метра) с начин на трайно ползване:
Първомай, землището на
управлява от кмета
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
село Искра с ЕКАТТЕ
на община Първомай
на земята при неполивни условия: 189,10 лв. (сто
32826, местността
с ЕИК 000471536 на
Шеста, съставляващ имот с номер осемдесет и девет
"Машаталан", имот
основание чл.12, ал.5
000345 (нула; нула; нула; три;
лева и 10 ст.)
№000345 по картата на
от Закона за
четири; пет) в местността
възстановената собственост
общинската
"МАШАТАЛАН" по картата на
за землището на с. Искра.
собственост
възстановената собственост за
землището на село Искра, област
Пловдив
Поземлен имот с площ от 10,515
дка. (десет декара, петстотин и
Област Пловдив, община петнадесет квадратни метра) с
Имотът се
Първомай, землището на начин на трайно ползване:
управлява от кмета
село Искра с ЕКАТТЕ
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория 766,50 лв.
на община Първомай
32826, местността
на земята при неполивни условия: (седемстотин
с ЕИК 000471536 на
"Зофийца", имот №000357 Шеста, съставляващ имот с номер шестдесет и шест
основание чл.12, ал.5
по картата на
000357 (нула; нула; нула; три; пет; лева и 50 ст.)
от Закона за
възстановената собственост седем) в местността "ЗОФИЙЦА"
общинската
за землището на с. Искра. по картата на възстановената
собственост
собственост за землището на село
Искра, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 8,640
дка. (осдем декара, шестстотин и
Област Пловдив, община четиридесет квадратни метра) с
Имотът се
Първомай, землището на с. начин на трайно ползване:
управлява от кмета
Искра с ЕКАТТЕ 32826,
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория 629,90 лв.
на община Първомай
местността "Зофийца",
на земята при неполивни условия: (шестстотин
с ЕИК 000471536 на
имот №000358 по картата Шеста, съставляващ имот с номер двадесет и девет
основание чл.12, ал.5
на възстановената
000358 (нула; нула; нула; три; пет; лева и 90 ст.)
от Закона за
собственост за землището осем) в местността "ЗОФИЙЦА"
общинската
на с. Искра.
по картата на възстановената
собственост
собственост за землището на село
Искра, област Пловдив.
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Поземлен имот с площ от 3,239
дка. (три декара, двеста тридесет и
Област Пловдив, община девет квадратни метра) с начин на
Имотът се
Първомай, землището на с. трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
управлява от кмета
Искра с ЕКАТТЕ 32826,
НИВА, категория на земята при
на община Първомай
236,10 лв. (двеста
местността "Зофийца",
неполивни условия: Шеста,
с ЕИК 000471536 на
тридесет и шест
имот №000359 по картата съставляващ имот с номер 000359
основание чл.12, ал.5
лева и 10 ст.)
на възстановената
(нула; нула; нула; три; пет; девет)
от Закона за
собственост за землището в местността "ЗОФИЙЦА" по
общинската
на с. Искра.
картата на възстановената
собственост
собственост за землището на село
Искра, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,941
дка. (нула декара, деветстотин
четиридесет и един квадратни
Имотът се
Област Пловдив, община метра) с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
Първомай, землището на с. ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
на община Първомай
Искра с ЕКАТТЕ 32826,
на земята при неполивни условия: 29,60 лв. (двадесет
с ЕИК 000471536 на
местността "Язлата", имот Осма, съставляваща имот с номер и девет лева и 60
основание чл.12, ал.5
№000361 по картата на
000361 (нула; нула; нула; три;
ст.)
от Закона за
възстановената собственост шест; едно) в местността
общинската
за землището на с. Искра. "ЯЗЛАТА" по картата на
собственост
възстановената собственост за
землището на село Искра, област
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,805
дка. (един декар, осемстотин и пет
Област Пловдив, община квадратни метра) с начин на
Имотът се
Първомай, землището на с. трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
управлява от кмета
Искра с ЕКАТТЕ 32826,
НИВА, категория на земята при
на община Първомай
местността "Машаталан", неполивни условия: Осма,
50,50 лв. (петдесет с ЕИК 000471536 на
имот №000366 по картата съставляваща имот с номер 000366 лева и 50 ст.)
основание чл.12, ал.5
на възстановената
(нула; нула; нула; три; шест; шест)
от Закона за
собственост за землището в местността "МАШАТАЛАН" по
общинската
на с. Искра.
картата на възстановената
собственост
собственост за землището на село
Искра, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 3,557
дка. (три декара, петстотин
петдесет и седем квадратни метра)
Област Пловдив, община
Имотът се
с начин на трайно ползване:
Първомай, землището на с.
управлява от кмета
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
Искра с ЕКАТТЕ 32826,
на община Първомай
на земята при неполивни условия: 280,80 лв. (двеста и
местността "Машаталан",
с ЕИК 000471536 на
Десета (0,100), Шеста (3,456),
осемдесет лева и 80
имот №000369 по картата
основание чл.12, ал.5
съставляваща имот с номер 000369 ст.)
на възстановената
от Закона за
(нула; нула; нула; три; шест; девет)
собственост за землището
общинската
в местността "МАШАТАЛАН" по
на с. Искра.
собственост
картата на възстановената
собственост за землището на село
Искра, област Пловдив.
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 4,062
Имотът се
Първомай, землището на с. дка. (четири декара, шестдесет и
управлява от кмета
Искра с ЕКАТТЕ 32826,
два квадратни метра) с начин на
на община Първомай
113,70 лв. (сто и
местността "Пърженака", трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
с ЕИК 000471536 на
тринадесет лева и 70
имот №000373 по картата НИВА, категория на земята при
основание чл.12, ал.5
ст.)
на възстановената
неполивни условия: Осма;
от Закона за
собственост за землището съставляваща имот с номер 000373
общинската
на с. Искра.
(нула; нула; нула; три; седем; три)
собственост
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в местността "ПЪРЖЕНАКА" по
картата на възстановената
собственост за землището на село
Искра, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 10,089
дка. (десет декара, осемдесет и
девет квадратни метра) с начин на
Област Пловдив, община
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
Първомай, землището на с.
НИВА, категория на земята при
653,80 лв.
Искра с ЕКАТТЕ 32826,
неполивни условия: Шеста;
(шестстотин
местността "Попово", имот
съставляваща имот с номер 000374 петдесет и три лева
№000374 по картата на
(нула; нула; нула; три; седем;
и 80 ст.)
възстановената собственост
четири) в местността "ПОПОВО"
за землището на с. Искра.
по картата на възстановената
собственост за землището на село
Искра, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,654
дка. (нула декара, шестстотин
петдесет и четири квадратни
Област Пловдив, община
метра) с начин на трайно ползване:
Първомай, землището на с.
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
Искра с ЕКАТТЕ 32826,
на земята при неполивни условия:
местността "Гюргенлик",
53,00 лв. (петдесет
Шеста; съставляваща имот с номер
имот №000379 по картата
и три лева и 00 ст.)
000379 (нула; нула; нула; три;
на възстановената
седем; девет) в местността
собственост за землището
"ГЮРГЕНЛИК" по картата на
на с. Искра.
възстановената собственост за
землището на село Искра, област
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 5,357
дка. (пет декара, триста петдесет и
Област Пловдивска,
седем квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: НИВА.
землището на село Добри
Категория на земята при
дол с ЕКАТТЕ 21440,
552,80 лв.
неполивни условия: Четвърта,
местност "27 Мездрата"
(петстотин петдесет
съставляващ имот с номер 038019
имот с №038019 по картата
и два лв. и 80 ст.)
(нула; три; осем; нула; едно; девет)
на възстановената
в местността "27 МЕЗДРАТА” по
собственост за землището
картата на възстановената
нас. Добри дол.
собственост за землището на с.
Добри дол, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 4,344
дка. (четири декара, триста
Област Пловдивска,
четиредесет и четири квадратни
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на село Добри
НИВА. Категория на земята при
дол с ЕКАТТЕ 21440,
532,40 лв.
неполивни условия: Четвърта,
местност "27 Мездрата"
(петстотин тридесет
съставляващ имот с номер 040012
имот с №040012 по картата
и два лева и 40 ст.)
(нула; четири; нула; нула; едно;
на възстановената
две) в местността "27 МЕЗДРАТА”
собственост за землището
по картата на възстановената
нас. Добри дол.
собственост за землището на с.
Добри дол, област Пловдив.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 2,006
община Първомай,
дка. (два декара, и шест квадратни
50,90 лв. (петдесет
землището на село Добри метра) с начин на трайно ползване:
лева и 90 ст.)
дол с ЕКАТТЕ 21440,
ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА.
местност "32 Между
Категория на земята при

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

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

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

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

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на
основание чл.12, ал.5
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реките" имот с №050010 по неполивни условия: Шеста (0,992)
от Закона за
картата на възстановената и Пета (1,014), съставляващ имот с
общинската
собственост за землището номер 050010 (нула; пет; нула;
собственост.
нас. Добри дол.
нула; едно; нула) в местността "32
МЕЖДУ РЕКИТЕ” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Добри дол, област
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 3,079
дка. (три декара, седемдесет и
Област Пловдивска,
девет квадратни метра) с начин на
Имотът се
община Първомай,
трайно ползване: ИЗПОЛЗВАЕМА
управлява от кмета
землището на село Добри ЛИВАДА. Категория на земята
на община Първомай
дол с ЕКАТТЕ 21440,
при неполивни условия: Шеста,
158,00 лв. (сто
с ЕИК 000471536 на
местност "32 Между
съставляващ имот с номер 050027 петдесет и осем лева
основание чл.12, ал.5
реките" имот с №050027 по (нула; пет; нула; нула; две; седем) и 00 ст.)
от Закона за
картата на възстановената в местността "32 МЕЖДУ
общинската
собственост за землището РЕКИТЕ” по картата на
собственост.
нас. Добри дол.
възстановената собственост за
землището на с. Добри дол, област
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,817
дка. (един декар, осемстотин и
Област Пловдивска,
седемнадесет квадратни метра) с
Имотът се
община Първомай,
начин на трайно ползване:
управлява от кмета
землището на село Добри ИЗОСТАВЕНА НИВА. Категория
на община Първомай
дол с ЕКАТТЕ 21440,
на земята при неполивни условия: 154,50 лв. (сто
с ЕИК 000471536 на
местност "23 Мазълова
Шеста, съставляващ имот с номер петдесет и четири
основание чл.12, ал.5
могила" имот с №062014 по 062014 (нула; шест; две; нула;
лева и 50 ст.)
от Закона за
картата на възстановената едно; четири) в местността "23
общинската
собственост за землището МАЗЪЛОВА МОГИЛА” по
собственост.
нас. Добри дол.
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Добри дол, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,629
дка. (нула декара, шестстотин
Област Пловдивска,
двадесет и девет квадратни метра)
Имотът се
община Първомай,
с начин на трайно ползване: ЛОЗЕуправлява от кмета
землището на село Добри ТЕРАСИРАНО. Категория на
на община Първомай
дол с ЕКАТТЕ 21440,
земята при неполивни условия:
97,10 лв.
с ЕИК 000471536 на
местност "23 Мазълова
Шеста, съставляващ имот с номер (деветдесет и седем
основание чл.12, ал.5
могила" имот с №062017 по 062017 (нула, шест; две; нула;
лева и 10 ст.)
от Закона за
картата на възстановената едно; седем) в местността "23
общинската
собственост за землището МАЗЪЛОВА МОГИЛА” по
собственост.
на с. Добри дол.
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Добри дол, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,121
Област Пловдивска,
дка. (един декар, сто двадесет и
Имотът се
община Първомай,
един квадратни метра) с начин на
управлява от кмета
землището на село Добри трайно ползване: ЛОЗЕна община Първомай
дол с ЕКАТТЕ 21440,
ТЕРАСИРАНО. Категория на
173,00 лв. (сто
с ЕИК 000471536 на
местност "23 Мазълова
земята при неполивни условия:
седемдесет и три
основание чл.12, ал.5
могила" имот с №062019 по Шеста, съставляващ имот с номер лева и 00 ст.)
от Закона за
картата на възстановената 062019 (нула, шест; две; нула;
общинската
собственост за землището едно; девет) в местността "23
собственост.
на с. Добри дол.
МАЗЪЛОВА МОГИЛА” по
картата на възстановената

1333

1594/28-081594
2017

1334

1595/15-091595
2017

1335

1596/15-091596
2017

1336

1597/20-091597
2017

1337

1598/20-091598
2017

собственост за землището на с.
Добри дол, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,651
дка. (един декар, шестстотин
Област Пловдивска,
петдесет и един квадратни метра) с
Имотът се
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА,
управлява от кмета
землището на село Добри Категория на земята при
на община Първомай
дол с ЕКАТТЕ 21440,
неполивни условия: Шеста,
140,40 лв. (сто и
с ЕИК 000471536 на
местност "23 Мазълова
съставляващ имот с номер 062026 четиридесет лева и
основание чл.12, ал.5
могила" имот с №062026 по (нула, шест; две; нула; едно; шест) 40 ст.)
от Закона за
картата на възстановената в местността "23 МАЗЪЛОВА
общинската
собственост за землището МОГИЛА” по картата на
собственост.
на с. Добри дол.
възстановената собственост за
землището на с. Добри дол, област
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 14,146
дка. (четиринадесет декара, сто
четиридесет и шест квадратни
обл. Пловдивска, община
Имотът се
метра) с начин на трайно ползване:
Първомай, землището на
управлява от кмета
ДРУГА ИЗОСТАВЕНА НИВА
село Брягово с ЕКАТТЕ
на община Първомай
категория на земята при
1 277,40 лв. (хиляда
06745, местност
с ЕИК 000471536 на
неполивни условия: Четвърта,
двеста седемдесет и
"Алчаците", имот №063002
основание чл.12, ал.5
съставляващ имот с №063002
седем лева и 40 ст.)
по картата на
от Закона за
(нула; шест; три; нула; нула; две) в
възстановената собственост
общинската
местността "АЛЧАЦИТЕ" по
за землището на с. Брягово.
собственост.
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Брягово.
Поземлен имот с площ от 116,230
дка. (сто и шестнадесет декара,
двеста и тридесет квадратни
обл. Пловдивска, община
Имотът се
метра) с начин на трайно ползване:
Първомай, землището на
управлява от кмета
ДРУГА ИЗОСТАВЕНА НИВА
10 495,60 лв. (десет
село Брягово с ЕКАТТЕ
на община Първомай
категория на земята при
хиляди
06745, местност
с ЕИК 000471536 на
неполивни условия: Четвърта,
четиристотин
"Алчаците", имот №063003
основание чл.12, ал.5
съставляващ имот с №063003
деветдесет и пет лв.
по картата на
от Закона за
(нула; шест; три; нула; нула; три) в и 60 ст.)
възстановената собственост
общинската
местността "АЛЧАЦИТЕ" по
за землището на с. Брягово.
собственост.
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Брягово.
Поземлен имот с площ от 83,960
дка. (осемдесет и три декара,
деветстотин и шестдесет
обл. Пловдивска, община
Имотът се
квадратни метра) с начин на
Първомай, землището на
управлява от кмета
трайно ползване: ДРУГА
село Брягово с ЕКАТТЕ
8 664,70 лв. (осем на община Първомай
ИЗОСТАВЕНА НИВА категория
06745, местност
хиляди щестстотин с ЕИК 000471536 на
на земята при неполивни условия:
"Алчаците", имот №063008
шестдесет и четири основание чл.12, ал.5
Четвърта, съставляващ имот с
по картата на
лева и 70 ст.)
от Закона за
номер 063008 (нула; шест; три;
възстановената собственост
общинската
нула; нула; осем) в местността
за землището на с. Брягово.
собственост.
"АЛЧАЦИТЕ" по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Брягово.
обл. Пловдивска, община Поземлен имот с площ от 3,316
Имотът се
299,40 лв. (двеста
Първомай, землището на дка. ( три декара, триста и
управлява от кмета
деветдесет и девет
село Брягово с ЕКАТТЕ
шестнадесет квадратни метра) с
на община Първомай
лева и 40 ст.)
06745, местност "Кавал
начин на трайно ползване: ДРУГА
с ЕИК 000471536 на

кър", имот №068015 по
картата на възстановената
собственост за землището
на с. Брягово.
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ИЗОСТАВЕНА НИВА категория
основание чл.12, ал.5
на земята при неполивни условия:
от Закона за
Четвърта, съставляващ имот с
общинската
номер 068015 (нула; шест; три;
собственост.
нула; нула; осем) в местността
"КАВАЛ КЪР" по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Брягово.
Поземлен имот с площ от 5,897
дка. ( пет декара, осемстотин
деветдесет и седем квадратни
обл. Пловдивска, община
Имотът се
метра) с начин на трайно ползване:
Първомай, землището на
управлява от кмета
ДРУГА ИЗОСТАВЕНА НИВА
село Брягово с ЕКАТТЕ
на община Първомай
категория на земята при
608,60 лв.
06745, местност "Кривия
с ЕИК 000471536 на
неполивни условия: Четвърта,
(шестстотин и осем
кър", имот №105001 по
основание чл.12, ал.5
съставляващ имот с номер 105001 лева и 60 ст.)
картата на възстановената
от Закона за
(едно; нула; пет; нула; нула; едно)
собственост за землището
общинската
в местността "КРИВИЯ КЪР" по
на с. Брягово.
собственост.
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,865
дка. (нула декара, осемстотин
Област Пловдив, община шестдесет и пет квадратни метра)
Първомай, землището на с начин на трайно ползване: ДРУГ
Имотът се
град Първомай с ЕКАТТЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ТЕРЕН
управлява от Кмета
2 231,70 лв.(две
59080, местност "Бюкя",
категория на земята при
на община Първомай
хиляди двеста
имот с №000224 по картата неполивни условия: Седма,
на основание чл.12,
тридесет и един лева
на възстановената
съставляваща имот с номер 000224
ал. 5 от Закона за
и 70 ст.)
собственост за землището (нула, нула; нула; две; две; четири)
общинската
на гр. Първомай, област
в местността "БЮКЯ" по картата
собственост.
Пловдив
на възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив
Поземлен имот с площ от 0,223
дка. (нула декара, двеста двадесет
Област Пловдив, община и три квадратни метра) с начин на
Първомай, землището на трайно ползване: ДРУГ
Имотът се
град Първомай с ЕКАТТЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ТЕРЕН
управлява от Кмета
575,30 лв.
59080, местност "Бюкя",
категория на земята при
на община Първомай
(петстотин
имот с №000225 по картата неполивни условия: Седма,
на основание чл.12,
седемдесет и пет и
на възстановената
съставляваща имот с номер 000225
ал. 5 от Закона за
30 ст.)
собственост за землището (нула, нула; нула; две; две; пет) в
общинската
на гр. Първомай, област
местността "БЮКЯ" по картата на
собственост.
Пловдив.
възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив
Поземлен имот с площ от 0,045
Област Пловдив, община дка. (нула декара, четиридесет и
Първомай, землището на пет квадратни метра) с начин на
Имотът се
град Първомай с ЕКАТТЕ трайно ползване: НИВА, категория
управлява от Кмета
59080, местност "Реал.
на земята при неполивни условия:
на община Първомай
6,00 лв. (шест лева
граници - 18ж ал", имот с Пета, съставляваща имот с номер
на основание чл.12,
и 00 ст.)
№011015 по картата на
011015 (нула, едно; едно; нула;
ал. 5 от Закона за
възстановената собственост едно; пет) в местността "РЕАЛНИ
общинската
за землището на гр.
ГРАНИЦИ -18ж АЛ"" по картата
собственост.
Първомай, област Пловдив. на възстановената собственост за
землището на град Първомай,
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област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,015
дка. (нула декара, петнадесет
Област Пловдив, община
квадратни метра) с начин на
Първомай, землището на
трайно ползване: НИВА, категория
град Първомай с ЕКАТТЕ
на земята при неполивни условия:
59080, местност "Реал.
Пета, съставляваща имот с номер 1,80 лв. (един лев и
граници - 18ж ал", имот с
011045 (нула, едно; едно; нула;
80 ст.)
№011045 по картата на
четири; пет) в местността
възстановената собственост
"РЕАЛНИ ГРАНИЦИ -18ж АЛ""
за землището на гр.
по картата на възстановената
Първомай, област Пловдив.
собственост за землището на град
Първомай, област Пловдив.

Имотът се
управлява от Кмета
на община Първомай
на основание чл.12,
ал. 5 от Закона за
общинската
собственост.

1604/11-101604
2017

Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай с ЕКАТТЕ
59080, местност “Чолак
баир" масив №30 имот с
№128 по кадастралната
картата на местността
“Чолак баир”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на Областен управител
на обл.Пловдив

Поземлен имот с площ от 946
кв.м. деветстотин четиридесет и
шест квадратни метра) с начин на
трайно ползване: ЛОЗОВИ
НАСАЖДЕНИЯ /терасирани/,
229,90 лв. (двеста
съставляващ имот номер 128 (сто двадесет и девет
двадесет и осем) от масив номер лева и 90 ст.)
30 (тридесет) по кадастралната
карта на местността “ЧОЛАК
БАИР” в землището на гр.
Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на Петко Петров Русев
000471536Ю на
от гр. Първомай, ул. "Иван
основание чл.12, ал.5 Вазов" №24
от Закона за
общинската
собственост

1605/11-101605
2017

Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на град
Първомай с ЕКАТТЕ
59080, местност “Чолак
баир" масив №30, имот
№129 по кадастралната
картата на местността
“Чолак баир”, одобрена със
Заповед №108/18.03.2004
год. на Областен управител
на обл.Пловдив

Поземлен имот с площ от 924
кв.м. (деветстотин двадесет и
четири квадратни метра) с начин
на трайно ползване: ЛОЗОВИ
НАСАЖДЕНИЯ /терасирани/,
224,50 лв. (двеста
съставляващ имот с номер 129 (сто двадесет и четири
двадесет и девет) от масив номер лева и 50 ст.)
30 (тридесет) по кадастралната
карта на местността “ЧОЛАК
БАИР” в землището на гр.
Първомай.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с Булстат
Продаден на Петко Петров Русев
000471536Ю на
от гр. Първомай, ул. "Иван
основание чл.12, ал.5 Вазов" №24
от Закона за
общинската
собственост

1606/19-101606
2017

1607/19-101607
2017

Поземлен имот с площ от 0,148
дка. (нула декара, сто четиридесет
Област Пловдив, община и осем квадратни метра) с начин
Първомай, землището на на трайно ползване: НИВА,
град Първомай с ЕКАТТЕ категория на земята при
59080, местност "Реал.
неполивни условия: Пета,
16,00 лв.
граници - ал", имот с
съставляваща имот с номер 074027 (шестнадесет лева и
№074027 по картата на
(нула, седем; четири; нула; две;
00 ст.)
възстановената собственост седем) в местността "РЕАЛНИ
за землището на гр.
ГРАНИЦИ - АЛ"" по картата на
Първомай, област Пловдив. възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 0,172
Първомай, землището на дка. (нула декара, сто седемдесет и
град Първомай с ЕКАТТЕ два квадратни метра) с начин на
21,10 лв. (двадесет
59080, местност
трайно ползване: НИВА, категория
и един лева и 10 ст.)
"Герените", имот с
на земята при неполивни условия:
№045040 по картата на
Пета, съставляваща имот с номер
възстановената собственост 045040 (нула, четири; пет; нула;

Имотът се
управлява от Кмета
на община Първомай
на основание чл.12,
ал. 5 от Закона за
общинската
собственост.

Имотът се
управлява от Кмета
на община Първомай
на основание чл.12,
ал. 5 от Закона за
общинската
собственост.

Договор за покупкопродажба вписан в
Службата по
вписванията гр.
Първомай под
№11,том4, вх. №975,
дв.вх. №967 на
25.06.2018 год. и
отписан със Заповед
№РД- 15-386 от
11.07.2018 год. на
кмета на бщина
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан в
Службата по
вписванията гр.
Първомай под №12,
том4, вх. №976, дв.вх.
№968 на 25.06.2018
год. и отписан със
Заповед №РД- 15-388
от 12.07.2018 год. на
кмета на бщина
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-386/201807-11

Заповед за
отписване:
РД-15-388/201807-12
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за землището на гр.
четири; нула) в местността
Първомай, област Пловдив. "ГЕРЕНИТЕ"" по картата на
възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 6,505
Област Пловдив, община дка. (шест декара, петстотин и пет
Първомай, землището на квадратни метра) с начин на
Имотът се
град Първомай с ЕКАТТЕ трайно ползване: СТОПАНСКИ
16 782,90 лв.
управлява от Кмета
59080, местност
ДВОР, съставляващ имот с номер (шеснадесет хиляди на община Първомай
"Стопански двор - 1", имот 099022 нула; девет; девет; нула;
седемстотин
на основание чл.12,
с №099022 по картата на две; две) в местността
осемдесет и два лева ал. 5 от Закона за
възстановената собственост "СТОПАНСКИ ДВОР - 1"" по
и 90 ст.)
общинската
за землището на гр.
картата на възстановената
собственост.
Първомай, област Пловдив. собственост за землището на град
Първомай, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,895
дка. (нула декара, осемстотин
Област Пловдив, община деветдесет и пет квадратни метра)
Първомай, землището на с начин на трайно ползване:
Имотът се
град Първомай с ЕКАТТЕ НИВА, категория на земята при
управлява от Кмета
59080, местност "Реал.
неполивни условия: Пета,
96,50 лв.
на община Първомай
граници - ал", имот с
съставляваща имот с номер 076013 (деветдесет и шест на основание чл.12,
№076013 по картата на
(нула, седем; шест; нула; едно;
лева и 50 ст. )
ал. 5 от Закона за
възстановената собственост три) в местността "РЕАЛНИ
общинската
за землището на гр.
ГРАНИЦИ - АЛ" по картата на
собственост.
Първомай, област Пловдив. възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,381
дка. (нула декара, триста
Област Пловдив, община осемдесет и един квадратни метра)
Първомай, землището на с начин на трайно ползване:
Имотът се
град Първомай с ЕКАТТЕ НИВА, категория на земята при
управлява от Кмета
59080, местност "Реал.
неполивни условия: Пета,
41,10 лв.
на община Първомай
граници - ал", имот с
съставляваща имот с номер 077012 (четиридесет и един на основание чл.12,
№077012 по картата на
(нула, седем; седем; нула; едно;
лева и 10 ст.)
ал. 5 от Закона за
възстановената собственост две) в местността "РЕАЛНИ
общинската
за землището на гр.
ГРАНИЦИ - АЛ" по картата на
собственост.
Първомай, област Пловдив. възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 2,379
дка. (два декара, триста седемдесет
Област Пловдив, община
и девет квадратни метра) с начин
Първомай, землището на
Имотът се
на трайно ползване: НИВА,
град Първомай с ЕКАТТЕ
управлява от Кмета
категория на земята при
59080, местност "Реал.
на община Първомай
неполивни условия: Четвърта,
306,90 лв. (Триста и
граници - ал", имот с
на основание чл.12,
съставляваща имот с номер 088003 шест лева и 90 ст.)
№088003 по картата на
ал. 5 от Закона за
(нула, осем; осем; нула; нула; три)
възстановената собственост
общинската
в местността "РЕАЛНИ ГРАНИЦИ
за землището на гр.
собственост.
- АЛ" по картата на възстановената
Първомай, област Пловдив.
собственост за землището на град
Първомай, област Пловдив.
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 0,018
Имотът се
Първомай, землището на дка. (нула декара, осемнадесет
1,90 лв. (един лев и управлява от Кмета
град Първомай с ЕКАТТЕ квадратни метра) с начин на
90 ст.)
на община Първомай
59080, местност "Реал.
трайно ползване: НИВА, категория
на основание чл.12,

1352

1353

1354

1613/03-111613
2017

1614/06-111614
2017

1615/07-111615
2017

1616/14-111355
1616
2017

граници - ал", имот с
на земята при неполивни условия:
ал. 5 от Закона за
№096002 по картата на
Пета, съставляваща имот с номер
общинската
възстановената собственост 096002 (нула, девет; шест; нула;
собственост.
за землището на гр.
нула; две) в местността "РЕАЛНИ
Първомай, област Пловдив. ГРАНИЦИ - АЛ" по картата на
възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,686
дка. (един декар, шестстотин
Област Пловдивска,
осемдесет и шест квадратни метра)
община Първомай,
Имотът се
с начин на трайно ползване:
землището на гр. Първомай
управлява от кмета
ЗАТРЕВЕНА НИВА, категория на
с ЕКАТТЕ 59080,
на община Първомай
земята при неполивни условия:
165,20 лв. (сто
Продаден на Аврам Петров
местността “Землище
ЕИК 000471536 на
Пета, съставляващ имот с номер шестдесет и пет
Динев от гр. Първомай, ул. "Княз
кв.Дебър”, имот с №801858
основание чл.12, ал.
801858 ( осем; нула; едно; осем;
лева и 20 ст.)
Борис І" №63
по картата на
5 от Закона за
пет; осем) в местността
възстановената собственост
общинската
“ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР” по
за землището на град
собственост.
картата на възстановената
Първомай.
собственост за землището на гр.
Първомай.
Застроен урегулиран поземлен
1 832,80 лв. (хиляда
имот с площ от 950 кв.м.
осемстотин и
(деветстотин и петдесет квадратни тридесет и два лева Имотът се
Област Пловдивска,
метра), предназначен за жилищно и 80 ст.) в това
управлява от кмета
община Първомай, село
строителство, съставляващ УПИ число: за земя - 1
на община Първомай
Крушево, кв.22, УПИ VІІІ - VІІІ - 34 (осем римско тире
586,90 лв. ( хиляда ЕИК 000471536 на
Продаден на Саша Ангелова
34 по плана на с. Крушево, тридесет и четири) в кв.22
петстотин осемдесет основание чл.12, ал. Маркова от гр. Първомай.
одобрен със заповед
(двадесет и две) по плана на село и шест лева и 90 ст.) 5 от Закона за
№60/1986 год..
Крушево ведно с едноетажна
и за сграда - 245,90 общинската
масивна сграда със застроена площ лв. (двеста
собственост.
- 18 кв.м. (осемнадесет квадратни четиридесет и пет
метра), построена 1964 год..
лева и 90 ст.)
Поземлен имот с площ от 172,433
дка. (сто седемдесет и два декара
четиристотин тридесет и три
квадратни метра) с начин на
Имотът се
Област Пловдивска,
трайно ползване: ОВОЩНА
управлява от кмета
община Първомай,
ГРАДИНА, Категория на земята
35 693,60 лв.
на Община
землището на с. Градина с
при неполивни условия: Пета,
(тридесет и пет
Първомай ЕИК
Продаден на "ДОЯН АГРО"
ЕКАТТЕ 17484, местност
съставляваща имот с номер 016166 хиляди шестстотин 000471536 на
ЕООД - гр. София, ЕИК “Летището” имот с
(нула; едно; шест; едно; шест;
деветдесет и три
основание чл.12, ал.5 175376366
№016166 по картата на
шест) в местността "ЛЕТИЩЕТО” лева и 60 ст.)
от Закона за
възстановената собственост
по картата на възстановената
общинската
за землището на с. Градина
собственост за землището на с.
собственост.
Градина. Имотът е образуван от
имот №016159 (нула, едно, шест,
едно, пет, девет)
Поземлен имот с площ от 83,771
Имотът се
Област Пловдивска,
дка. (осемдесет и три декара,
управлява от кмета
община Първомай,
седемстотин седемдесет и един
на Община
землището на с. Крушево с квадратни метра) с начин на
18 905,80 лв.
Първомай, ЕИК
Продаден на "ДОЯН АГРО"
ЕКАТТЕ 40155, местност трайно ползване: ОВОЩНА
(осемнадесет хиляди
000471536 на
ООД гр. София представлявано
"Кавак тарла " , имот с
ГРАДИНА. Категория на земята деветстотин и пет
основание чл.12, ал.5 от Даниел Янков Георгиев
№006119 по картата на
при неполивни условия: Четвърта, лева и 80)
от Закона за
възстановената собственост съставляващ имот с номер 006119
общинската
за землището на с.Крушево (нула; нула; шест; едно; едно;
собственост.
девет) в местността "КАВАК

Договор за покупкопродажба вписан под
№32, том 4, вх. №1007,
дв. вх. №997 на
28.06.2018 год. в
Заповед за
службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-387/2018Първомай и отписан 07-12
със Заповед №РД-15387 от 12.07.2018 год.
на кмета на община
Първомай.
Договор за покупкопродажба вписан под
№132, том. І, вх.
№246, дв. вх. №244 на
21.02.2018 г. в СВ гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15191 от 12.04.2018 год.
на кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-191/201804-12

Договор за покупкпродажба вписан под
№88, том 1 на
05.02.2018 год. , вх.
№158, дв.вх.158 в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15132/07.03.2018 год. на
Кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-132/201807-03

Договор за покупко продажба вписан под
№67 том 3 вх. №767,
дв. вх. №769 на
22.05.2018 год. в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15325/08.06..2018 год. на

Заповед за
отписване:
РД-15-325/201806-08
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1617
2017

1357

1618/22-111618
2017

1358

1619/22-111619
2017

1359

1620/23-111620
2017

ТАРЛА" по картата на
възстановената собственост за
землището на с.Крушево. Имотът е
образуван от имот №006064 (нула,
нула, шест, нула, шест, четири)
Поземлен имот с площ от 109,361
дка. (осемдесет и три декара,
седемстотин седемдесет и един
квадратни метра) с начин на
Имотът се
Област Пловдивска,
трайно ползване: ОВОЩНА
управлява от кмета
община Първомай,
ГРАДИНА. Категория на земята
на Община
землището на с. Крушево с
при неполивни условия: Четвърта, 1 377,90 лв. (хиляда Първомай, ЕИК
Продаден на "ДОЯН АГРО"
ЕКАТТЕ 40155, местност
съставляващ имот с номер 006122 триста седемдесет и 000471536 на
ООД гр. София представлявано
"Кавак тарла " , имот с
(нула; нула; шест; едно; две; две) в седем лева и 90 ст.) основание чл.12, ал.5 от Даниел Янков Георгиев
№006122 по картата на
местността "КАВАК ТАРЛА" по
от Закона за
възстановената собственост
картата на възстановената
общинската
за землището на с.Крушево
собственост за землището на
собственост.
с.Крушево. Имотът е образуван от
имот №006062 (нула, нула, шест,
нула, шест, две)
Застроен урегулиран поземлен
имот с площ 9 040 кв.м., (девет
иляди и четиридесет квадратни
метра), съставляващ УПИ І - за
детска градина, училище и
Област Пловдивска,
38 351,90 лв.
Имотът се
административно обслужване
община Първомай, с.
(тридесет и осем
управлява от кмета
(едно римско тире за детска
Брягово, кв. 51, УПИ І – за
хиляди триста
на Община
градина, училище и
детска градина, училище и
петдесет и един лева Първомай с ЕИК
административно обслужване) в
административно
и 90 ст.) в т.ч.: за
000471536 на
кв.51 (петдесет и едно) по плана на
обслужване по плана на с.
земя: 15 968,30 лева основание чл.12, ал.5
с. Брягово ведно с двуетажна
Брягово, одобрен със
и за сгради: 2МЖ - от Закона за
масивна сграда със ЗП - 456 кв.м.
заповед №РД - 1516 983,20 лв, МЖ - 5 общинската
(четиристотин петдесет и шест
62/07.04.1988 год.
400,40 лв.
собственост.
квадратни метра), построена 1896
год. и едноетажна масивна сграда
със ЗП - 290 кв.м. (двеста и
деветдесет квадратни метра),
построена 1930 год..
Застроен урегулиран поземлен
имот с площ 16 050 кв.м.
(шестнадесет хиляди и петдесет
квадратни метра), съставляващ
31 657,40 лв.
УПИ І (едно римско) - Детска
Имотът се
Област Пловдивска,
(тридесет и една
градина в кв.17 (седемнадесет) по
управлява от кмета
община Първомай, село
хиляди шестстотин
плана на с. Татарево, ведно с
на Община
Татарево, квартал 17, УПИ
петдесет и седем
построената в него едноетажна
Първомай с ЕИК
І – Детска градина, ПИ
лева и 40 ст. в т. ч.:
масивна сграда със ЗП - 450 кв.м.
000471536 на
№136 и ПИ №137 по плана
за земя - 24 344,60
(четиристотин и петдесет
основание чл.12, ал.5
на с. Татарево, одобрен със
лева за сграда - 7
квадратни метра) с изба от 200
от Закона за
заповед №329/30.12.1980
169, 40 лева за
кв.м. (двеста квадратни метра).
общинската
год.
пристройка - 143, 40
Година на строеж 1935 год.
собственост.
лева
Пристройка масивна сграда със ЗП
- 9,00 кв.м. (девет квадратни
метра) представляваща тоалетна,
построена 1980 год..
Област Пловдив, община Застроен урегулиран поземлен
3 163,40 лв. (три
Имотът се
Продаден на Найден Иванов
Първомай, гр. Първомай, имот с площ от 529 кв.м.
хиляди сто
управлява от кмета Георгиев от гр. Първомай, ул.
кв. Любеново квартал 36, (петстотин двадесет и девет
шестдесет и три
на община Първомай "Софроний Врачански" №29

кмета на община
Първомай.

Договор за покупко продажба вписан под
№66, том 3 вх. №766,
дв. вх. №768 на
22.05.2018 год. в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15326/08.06..2018 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-326/201806-08

Договор за покупко
Заповед за
продажба вписан под отписване:
№119, том І вх. №222, РД-15-212/2018-

1360

1621/27-111621
2017

1361

1622/14-021622
2018

1362

1623/14-021623
2018

1363

1624/14-021624
2018

1364 1625/22-02- 1625

УПИ ІV по регулационния
план на кв. Любеново
одобрен със заповеди
№318/1933 год. и
№2460/1933 год.,
административен адресна
имота: ул. "Софроний
Врачански" №14
Област Пловдив, община
Първомай, град Първомай,
квартал 8, УПИ ІV-14 по
регулационния план на гр.
Първомай одобрен със
заповед №РД-15-666/1994
год., административен
адрес на имота: гр.
Първомай, ул. "Кубрат"
№16

квадратни метра), предназначен за лева и 40 ст.)
жилищно строителство,
съставляващ УПИ ІV (четири
римско) в квартал 36 (тридесет и
шести) по регулационният план на
кв. Любеново, гр. Първомай.

Застроен урегулиран поземлен
имот с площ от 530 кв.м.
(петстотин и тридесет квадратни 3 445,00 лв. (три
метра), предназначен за жилищно хиляди
строителство, съставляващ УПИ четиристотин
ІV -14 (четири римско тире
четиридесет и пет
четиринадесет арабско) в квартал 8 лева и 00 лв.)
(осем) по регулационния план на
гр. Първомай, обл. Пловдив.

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

дв.вх. №221 на
04-25
16.02.2018 год. в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15212/25.04.2018 год.

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

Поземлен имот с площ от 3,548
дка. (три декара, петстотин
четиридесет и осем квадратни
Област Пловдив, община
метра) с начин на трайно ползване:
Имотът се
Първомай, землището на
ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА,
управлява от Кмета
град Първомай с ЕКАТТЕ
категория на земята при
на община Първомай
59080, местност "Дякова
298,00 лв. (двеста
Договор за наем за 6 години
неполивни условия: Четвърта,
с ЕИК 000471536 на
вод. скелята", имот
деветдесет и осем
№РД-13-256/28.10.2020 г. с
съставляваща имот с номер 137017
основание чл.12, ал.
№137017 по картата на
лева и 00 ст.)
"БАНКО ЛЮДИЕЛ" ЕООД
(едно; три; седем; нула; едно;
5 от Закона за
възстановената собственост
седем) в местността "ДЯКОВА
общинската
за землището на гр.
ВОД. СКЕЛЯТА " по картата на
собственост.
Първомай, област Пловдив.
възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,456
дка. (нула декара, четиристотин
Област Пловдив, община петдесет и шест квадратни метра)
Имотът се
Първомай, землището на с начин на трайно ползване:
управлява от Кмета
град Първомай с ЕКАТТЕ НИВА, категория на земята при
на община Първомай
59080, местност "Долен
неполивни условия: Пета,
с ЕИК 000471536 на
комсал под село", имот
съставляваща имот с номер 150008 49,30 лв.
основание чл.12, ал.
№150008 по картата на
(едно; пет; нула; нула; нула; осем)
5 от Закона за
възстановената собственост в местността "ДОЛ. КОМСАЛ
общинската
за землището на гр.
ПОДСЕЛО " по картата на
собственост.
Първомай, област Пловдив. възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,258
дка. (един декар, двеста петдесет и
Област Пловдив, община
осем квадратни метра) с начин на
Имотът се
Първомай, землището на
трайно ползване: НИВА, категория
управлява от Кмета
град Първомай с ЕКАТТЕ
на земята при неполивни условия:
на община Първомай
59080, местност "Капаня
111,00 лв. (сто и
Пета, съставляваща имот с номер
с ЕИК 000471536 на
тоскал ада", имот №165010
единадесет лева и 00
165010 (едно; шест; пет; нула;
основание чл.12, ал.
по картата на
ст.)
едно; нула) в местността
5 от Закона за
възстановената собственост
"КАПАНЯ ТОСКАЛ. АДА " по
общинската
за землището на гр.
картата на възстановената
собственост.
Първомай, област Пловдив.
собственост за землището на град
Първомай, област Пловдив.
Област Пловдивска,
Застроен урегулиран поземлен
2 066,30 лв. (две
Имотът се
Продаден на Метин Бейсим

Договор за покупко-

Заповед за

2018

1365

1366

1367

1626/22-021626
2018

община Първомай, с.
Православен, квартал 24,
УПИ ХІ – 97 по
регулационния план на с.
Православен, одобрен със
заповед №171/1986 год.

имот с площ от 830 кв.м.
(осемстотин и тридесет квадратни
метра), съставляващ УПИ ХІ - 97
(единадесет римско тире
деветдесет и седем арабско) в кв.
24 (двадесет и четири) по плана на
с. Православен ведно с
построените в него едноетажна
паянтова жилищна сграда със ЗП50,00 кв.м. (петдесет квадратни
метра), построена 1952 год.;
едноетажна паянтова сграда със
ЗП – 44,00 кв.м. (четиридесет и
четири квадратни метра),
построена 1952 год.; едноетажна
паянтова сграда със ЗП – 20,00
кв.м. (двадесет квадратни метра),
построена 1952 год. и едноетажна
паянтова сграда със ЗП – 35,00
кв.м. (тридесет и пет квадратни
метра), построена 1952 год.

Незастроен урегулиран поземлен
Област Пловдивска,
имот с площ от 780 кв.м.
община Първомай, с.
(седемстотин и осемдесет
Православен, квартал 24, квадратни метра), съставляващ
УПИ Х – 97 по
УПИ Х - 97 (десет римско тире
регулационния план на с. деветдесет и седем арабско) в кв.
Православен, одобрен със 24 (двадесет и четири) по плана на
заповед №171/1986 год.
с. Православен, предназначен за
жилищно строителство.

1627/23-021627
2018

Област Пловдив, община
Първомай, землището на
град Първомай с ЕКАТТЕ
59080, местност "Домуз
гьол", имот №174004 по
картата на възстановената
собственост за землището
на гр. Първомай, област
Пловдив.

1628/23-021628
2018

Област Пловдив, община
Първомай, землището на
град Първомай с ЕКАТТЕ
59080, местност "Домуз
гьол", имот №174007 по
картата на възстановената
собственост за землището
на гр. Първомай, област
Пловдив.

хиляди шестдесет и управлява от кмета Юсейн от с. Православен, обл.
шест лв и 30 ст.) в на община Първомай Пловдив, ул. "1-ва" №32
т.ч. Земя – 1386,40 с ЕИК 000471536 на
лв.; ПС 50 кв.м. –
основание чл.12, ал.5
233,00 лв. ПС 44
от Закона за
кв.м.- 123,00 лв.; ПС общинската
20 кв.м.-55,90 лв. и собственост.
ПС 35 кв.м.- 97,90
лв.

Имотът се
управлява от кмета
1 628,60 лв. (хиляда на община Първомай
Продаден на Метин Бейсим
шестстотин
с ЕИК 000471536 на
Юсейн от с. Православен, обл.
двадесет и осем лева основание чл.12, ал.5
Пловдив, ул. "1-ва" №32
и 60 ст.)
от Закона за
общинската
собственост.

Поземлен имот с площ от 1,340
дка. (един декар, триста и
четиридесет квадратни метра) с
начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
категория на земята при
неполивни условия: Пета,
205,00 лв. (двеста и
съставляваща имот с номер 174004
пет лева и 00 ст.)
(едно; седем; четири; нула; нула;
четири) в местността "ДОМУЗ
ГЬОЛ " по картата на
възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,340
дка. (един декар, триста и
четиридесет квадратни метра) с
начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
категория на земята при
неполивни условия: Пета,
205,00 лв. (двеста и
съставляваща имот с номер 174007 пет лева и 00 ст.)
(едно; седем; четири; нула; нула;
седем) в местността "ДОМУЗ
ГЬОЛ " по картата на
възстановената собственост за
землището на град Първомай,

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

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

продажба вписан под отписване:
№200, том 3, вх. №961, РД-15-384/2018дв. вх. №953 на
07-09
22.06.2018 год. в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15384/09.07.2018 год. на
кмета на община
Първомай.

Договор за покупкопродажба вписан под
№1, том 4, вх. №962,
дв. вх. №954 на
22.06.2018 год. в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със заповед №РД-15383/09.07.2018 год. на
кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-383/201807-09

1368
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1370

1371
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1629/06-031629
2018

Област Пловдив, община
Първомай, землището на
град Първомай с ЕКАТТЕ
59080, местност "Домуз
гьол", имот №174013 по
картата на възстановената
собственост за землището
на гр. Първомай, област
Пловдив.

1630/06-031630
2018

Област Пловдив, община
Първомай, землището на
град Първомай с ЕКАТТЕ
59080, местност "Домуз
гьол", имот №175010 по
картата на възстановената
собственост за землището
на гр. Първомай, област
Пловдив.

1631/08-031531
2018

Област Пловдив, община
Първомай, землището на
град Първомай с ЕКАТТЕ
59080, местност "Домуз
гьол", имот №177019 по
картата на възстановената
собственост за землището
на гр. Първомай, област
Пловдив.

1632/08-031632
2018

Област Пловдив, община
Първомай, землището на
град Първомай с ЕКАТТЕ
59080, местност "Домуз
гьол", имот №178039 по
картата на възстановената
собственост за землището
на гр. Първомай, област
Пловдив.

1633/09-031633
2018

Област Пловдив, община
Първомай, землището на
град Първомай с ЕКАТТЕ
59080, местност
"Дол.комсал подсело",
имот №180013 по картата

област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,785
дка (един декар, седемстотин
осемдесет и пет квадратни метра) с
начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
категория на земята при
273,10 лв. (двеста
неполивни условия: Пета,
седемдесет и три
съставляваща имот с номер 174013
лева и 10 ст.)
(едно; седем; четири; нула; едно;
три) в местността "ДОМУЗ ГЬОЛ
" по картата на възстановената
собственост за землището на град
Първомай, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,719
дка (един декар, седемстотин и
деветнадесет квадратни метра) с
начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
категория на земята при
неполивни условия: Девета (0,495)
203,70 лв. (двеста и
и Пета (1,224) , съставляваща имот
три лева и 70 ст.)
с номер 175010 (едно; седем; пет;
нула; едно; нула) в местността
"ДОМУЗ ГЬОЛ " по картата на
възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,838
дка (един декар, осемстотин
тридесет и осем квадратни метра)
с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
категория на земята при
неполивни условия: Девета (0,153) 380,30 лв. (триста и
и Четвърта (1,685) , съставляваща осемдесет лева и 30
имот с номер 177019 (едно; седем; ст.)
седем; нула; едно; девет) в
местността "ДОМУЗ ГЬОЛ " по
картата на възстановената
собственост за землището на град
Първомай, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,250
дка (един декар, двеста и петдесет
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: ЛОЗЕ, категория
на земята при неполивни условия:
Четвърта (1,187) и Трета (0,063) , 280,10 лв. (двеста и
съставляваща имот с номер 178039 осемдесет лева и 10
(едно; седем; осем; нула; три;
ст.)
девет) в местността "ДОМУЗ
ГЬОЛ " по картата на
възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,300
дка (един декар и триста квадратни
159,30 лв. (сто
метра) с начин на трайно ползване:
петдесет и девет
НИВА, категория на земята при
лева и 30 ст.)
неполивни условия: Пета,
съставляваща имот с номер 180013

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

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

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

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

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

на възстановената
собственост за землището
на гр. Първомай, област
Пловдив.

1373
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1634/09-031634
2018

Област Пловдив, община
Първомай, землището на
град Първомай с ЕКАТТЕ
59080, местност
"Дол.комсал подсело",
имот №181020 по картата
на възстановената
собственост за землището
на гр. Първомай, област
Пловдив.

1635/12-031635
2018

Област Пловдив, община
Първомай, землището на
град Първомай с ЕКАТТЕ
59080, местност
"Кунинямач ст. могил",
имот №183027 по картата
на възстановената
собственост за землището
на гр. Първомай, област
Пловдив.

1636/14-031636
2018

Област Пловдив, община
Първомай, землището на
град Първомай с ЕКАТТЕ
59080, местност
"Дол.комсал подсело",
имот №190009 по картата
на възстановената
собственост за землището
на гр. Първомай, област
Пловдив.

1637/14-031637
2018

Област Пловдив, община
Първомай, землището на
град Първомай с ЕКАТТЕ
59080, местност
"Каваджика ор. бунар",
имот №222012 по картата
на възстановената
собственост за землището
на гр. Първомай, област
Пловдив.

(едно;осем; нула; нула; едно; три)
общинската
в местността "ДОЛ. КОМСАЛ
собственост.
ПОДСЕЛО " по картата на
възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,420
дка (нула декара, четиристотин и
двадесет квадратни метра) с начин
Имотът се
на трайно ползване: НИВА,
управлява от Кмета
категория на земята при
на община Първомай
неполивни условия: Пета,
51,50 лв. (петдесет с ЕИК 000471536 на
съставляваща имот с номер 181020
и един лева и 50 ст.) основание чл.12, ал.
(едно;осем; едно; нула; две; нула)
5 от Закона за
в местността "ДОЛ. КОМСАЛ
общинската
ПОДСЕЛО " по картата на
собственост.
възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,975
дка (един декар и деветстотин
седемдесет и пет квадратни метра)
Имотът се
с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
управлява от Кмета
категория на земята при
439,00 лв.
на община Първомай
неполивни условия: Четвърта,
(четиристотин
с ЕИК 000471536 на
съставляваща имот с номер 183027
тридесет и девет
основание чл.12, ал.
(едно;осем; три; нула; две; седем) в
лева)
5 от Закона за
местността "КУНИНЯМАЧ
общинската
СТ.МОГИЛ " по картата на
собственост.
възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,918
дка (нула декара, деветстотин и
осемнадесет квадратни метра) с
Имотът се
начин на трайно ползване: НИВА,
управлява от Кмета
категория на земята при
на община Първомай
неполивни условия: Пета,
112,50 лв. (сто и
с ЕИК 000471536 на
съставляваща имот с номер 190009 дванадесет лева и 50
основание чл.12, ал.
(едно; девет; нула; нула; нула;
ст.)
5 от Закона за
девет) в местността "ДОЛ.
общинската
КОМСАЛ ПОДСЕЛО " по картата
собственост.
на възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,511
дка (един секар, петстотин и
единадесет квадратни метра) с
Имотът се
начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
управлява от Кмета
категория на земята при
на община Първомай
неполивни условия: Пета (0,112) и 330,20 лв. (триста и
с ЕИК 000471536 на
Четвърта (1,399), съставляваща
тридесет лева и 20
основание чл.12, ал.
имот с номер 222012 (две; две; две; ст.)
5 от Закона за
нула; едно; две) в местността
общинската
"КАВАДЖИКА ОР. БУНАР" по
собственост.
картата на възстановената
собственост за землището на град
Първомай, област Пловдив.
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1641/13-041641
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Поземлен имот с площ от 1,180
дка. (един декар сто и осемдесет
квадратни метра) с начин на
Област Пловдив, община трайно ползване: ДРУГ
Имотът се
Първомай, землището на СЕЛСКОСТОПАНСКИ ТЕРЕН,
управлява от кмета
село Градина с ЕКАТТЕ
категория на земята при
2 326,00 лв. (две
на община Първомай
17484, местността "Юрта неполивни условия: Четвърта,
хиляди триста
с ЕИК 000471536 на
под село", имот №008108 съставляваща имот с номер 008108 двадесет и шест
основание чл.12, ал.5
по картата на
(нула; нула; осем; едно; нула;
лева и 00 ст.)
от Закона за
възстановената собственост осем) в местността "ЮРТА ПОД
общинската
за землището на с. Градина СЕЛО" по картата на
собственост
възстановената собственост за
землището на село Градина,
област Пловдив.
Област Пловдивска,
Имотът се
община Първомай, село
Застроен урегулиран поземлен
управлява от кмета
Искра, кв. 14, УПИ ХІ - за имот с площ от 303 кв.м. (триста и
на Община
търговия по регулационния три квадратни метра), съставляващ
1 302,90 лв. (хиляда Първомай с ЕИК
план на с. Искра , одобрен УПИ ХІ - за търговия (единадесет
триста и два лева и 000471536 на
със заповед №308/1971 год. римско тире за търговия) в кв. 14
90 ст.)
основание чл.12, ал.5
и изменен със заповед
(четиринадесет) по плана на с.
от Закона за
№РД-15- 81/05.02.2018 год. Искра, община Първомай, област
общинската
на кмета на община
Пловдив.
собственост.
Първомай
Поземлен имот с площ от 0,173
дка (нула декара, сто седемдесет и
Област Пловдив, община
три квадратни метра) с начин на
Имотът се
Първомай, землището на
трайно ползване: НИВА, категория
управлява от Кмета
град Първомай с ЕКАТТЕ
на земята при неполивни условия:
на община Първомай
59080, местност "Кабата
Пета, съставляваща имот с номер 22,90 лв. (двадесет с ЕИК 000471536 на
каладж.чеир", имот
230076 (две; три; нула; нула;
и два лева и 90 ст.) основание чл.12, ал.
№230076 по картата на
седем; шест) в местността
5 от Закона за
възстановената собственост
"КАБАТА КАЛАДЖ. ЧЕИР" по
общинската
за землището на гр.
картата на възстановената
собственост.
Първомай, област Пловдив.
собственост за землището на град
Първомай, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,658
дка (един декар, шестстотин
Област Пловдив, община петдесет и осем квадратни метра) с
Имотът се
Първомай, землището на начин на трайно ползване: НИВА,
управлява от Кмета
град Първомай с ЕКАТТЕ категория на земята при
на община Първомай
59080, местност "Кабата
неполивни условия: Пета,
203,10 лв. (двеста и с ЕИК 000471536 на
каладж.чеир", имот
съставляваща имот с номер 230125
три лева и 10 ст.)
основание чл.12, ал.
№230125 по картата на
(две; три; нула; едно; две; пет) в
5 от Закона за
възстановената собственост местността "КАБАТА КАЛАДЖ.
общинската
за землището на гр.
ЧЕИР" по картата на
собственост.
Първомай, област Пловдив. възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 7,255
Имотът се
Първомай, землището на дка (седем декара, двеста петдесет
управлява от Кмета
град Първомай с ЕКАТТЕ и пет квадратни метра) с начин на
478,80 лв.
на община Първомай
59080, местност "Герена", трайно ползване: ИЗПОЛЗВАЕМА
(четиристотин
с ЕИК 000471536 на
имот №232015 по картата ЛИВАДА, категория на земята при
осемдесет и осем
основание чл.12, ал.
на възстановената
неполивни условия: Пета,
лева и 80 ст.)
5 от Закона за
собственост за землището съставляваща имот с номер 232015
общинската
на гр. Първомай, област
(две; три; две; нула; едно; пет) в
собственост.
Пловдив.
местността "ГЕРЕНА" по картата

1643/17-041643
2018

Област Пловдив, община
Първомай, землището на
град Първомай с ЕКАТТЕ
59080, местност "Герена",
имот №232017 по картата
на възстановената
собственост за землището
на гр. Първомай, област
Пловдив.

1644/19-041644
2018

Област Пловдив, община
Първомай, землището на
град Първомай с ЕКАТТЕ
59080, местност "Герена",
имот №233008 по картата
на възстановената
собственост за землището
на гр. Първомай, област
Пловдив.

1645/19-041645
2018

Област Пловдив, община
Първомай, землището на
град Първомай с ЕКАТТЕ
59080, местност "Герена",
имот №234006 по картата
на възстановената
собственост за землището
на гр. Първомай, област
Пловдив.

1646/30-041646
2018

Област Пловдив, община
Първомай, землището на
град Първомай с ЕКАТТЕ
59080, местност "Герена",
имот №234012 по картата
на възстановената
собственост за землището
на гр. Първомай, област
Пловдив.

1647/30-041386
1647
2018

Област Пловдив, община
Първомай, землището на
град Първомай с ЕКАТТЕ
59080 местност "Герена",

1382

1383

1384

1385

на възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 2,051
дка (седем декара, петдесет и един
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: ИЗПОЛЗВАЕМА
ЛИВАДА, категория на земята при
135,40 лв. (сто
неполивни условия: Пета,
тридесет и пет лева
съставляваща имот с номер 232017
и 40 лв.)
(две; три; две; нула; едно; седем) в
местността "ГЕРЕНА" по картата
на възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 8,983
дка (осем декара, деветстотин
осемдесет и три квадратни метра)
с начин на трайно ползване:
ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА,
592,90 лв.
категория на земята при
(петстотин
неполивни условия: Пета,
деветдесет и два
съставляваща имот с номер 233008
лева и 90 ст.)
(две; три; три; нула; нула; осем) в
местността "ГЕРЕНА" по картата
на възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 9,485
дка (девет декара, четиристотин
осемдесет и пет квадратни метра) с
начин на трайно ползване:
ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА,
626,00 лв.
категория на земята при
(шестстотин
неполивни условия: Пета,
двадесет и шест
съставляваща имот с номер 234006
лева и 00 ст.)
(две; три; четири; нула; нула;
шест) в местността "ГЕРЕНА" по
картата на възстановената
собственост за землището на град
Първомай, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 2,615
дка (два декара, шестстотин и
петнадесет квадратни метра) с
начин на трайно ползване:
ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА,
категория на земята при
189,80 лв. (сто
неполивни условия: Пета,
осемдесет и девет
съставляваща имот с номер 234012 лева и 80 ст.)
(две; три; четири; нула; едно; две)
в местността "ГЕРЕНА" по картата
на възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 5,000
330,00 лв. (триста и
дка (пет декара) с начин на трайно
тридесет лева и 00
ползване: ИЗПОЛЗВАЕМА
ст.)
ЛИВАДА, категория на земята при

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

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

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

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

Имотът се
управлява от Кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на

имот №234015 по картата
на възстановената
собственост за землището
на гр. Първомай, област
Пловдив.
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1648/02-051648
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1649/02-051649
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1650/03-051650
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1651/17-051651
2018
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1652/17-051652
2018

неполивни условия: Пета,
основание чл.12, ал.
съставляваща имот с номер 234015
5 от Закона за
(две; три; четири; нула; едно; пет)
общинската
в местността "ГЕРЕНА" по картата
собственост.
на възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 2,750
дка (два декара, седемстотин и
Област Пловдив, община петдесет квадратни метра) с начин
Имотът се
Първомай, землището на на трайно ползване:
управлява от Кмета
град Първомай с ЕКАТТЕ ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА,
181,50 лв. (сто и
на община Първомай
59080 местност "Герена", категория на земята при
осемдесет и един
с ЕИК 000471536 на
имот №234016 по картата неполивни условия: Пета,
лева и петдесет
основание чл.12, ал.
на възстановената
съставляваща имот с номер 234016
стотинки)
5 от Закона за
собственост за землището (две; три; четири; нула; едно;
общинската
на гр. Първомай, област
шест) в местността "ГЕРЕНА" по
собственост.
Пловдив.
картата на възстановената
собственост за землището на град
Първомай, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,439
дка (един декар, четиристотин
Област Пловдив, община тридесет и девет квадратни метра)
Имотът се
Първомай, землището на с начин на трайно ползване:
управлява от Кмета
град Първомай с ЕКАТТЕ ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА,
на община Първомай
59080 местност "Герена", категория на земята при
95,00 лв.
с ЕИК 000471536 на
имот №235008 по картата неполивни условия: Пета,
(деветдесет и пет
основание чл.12, ал.
на възстановената
съставляваща имот с номер 235008 лева и 00 ст.)
5 от Закона за
собственост за землището (две; три; пет; нула; нула; осем) в
общинската
на гр. Първомай, област
местността "ГЕРЕНА" по картата
собственост.
Пловдив.
на възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Незастроен урегулиран поземлен
Имотът се
имот с площ от 680 кв.м.
Област Пловдивска,
управлява от кмета
(шестстотин и осемдесет
община Първомай, село
на община Първомай
квадратни метра), предназначен за 1 338,20 лв. (хиляда
Крушево, кв.29, УПИ ІІ ЕИК 000471536 на
Продаден на Иван Колев Иванов
жилищно строителство,
триста тридесет и
313 по плана на с.
основание чл.12, ал. от с. Крушево
съставляващ УПИ ІІ - 313 (две
осем лева и 20 ст.)
Крушево, одобрен със
5 от Закона за
римско тире триста и тринадесет) в
заповед №60/1986 год..
общинската
кв.29 (двадесет и девет) по плана
собственост.
на село Крушево, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0, 624
дка. (нула декара, шестстотин
Област Пловдивска,
двадесет и четири квадратни
Имотът се
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
землище гр. Първомай с
ЛОЗЕ, Категория на земята при
на община Първомай
ЕКАТТЕ 59080, местност неполивни условия: Четвърта,
138,70 лв. (сто
с ЕИК 000471536 на
"Домуз гьол”, имот с
съставляваща имот с №178038
тридесет и осем лева
основание чл.12, ал.5
№178038 по картата на
(едно; седем; осем; нула; три;
и 70 ст.)
от Закона за
възстановената собственост осем) в местността "ДОМУЗ
общинската
за землището на гр.
ГЬОЛ” по картата на
собственост
Първомай.
възстановената собственост за
землището на гр. Първомай, обл.
Пловдив.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 10,110 667,30 лв.
Имотът се
община Първомай,
дка. (десет декара, сто и десет
(шестстотин
управлява от кмета
землище гр. Първомай с
квадратни метра) с начин на
шестдесет и седем на община Първомай

Договор за покупко продажба вп. №96, том
2, вх. №491, дв.вх.
Заповед за
№484 в СВ гр.
отписване:
Първомай на
РД-15-203/202010.04.2019 г. и отписан 04-01
със Заповед №РД-15203 от 01.04.2020 г.
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2018
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1656/21-051656
2018

ЕКАТТЕ 59080, местност трайно ползване: ИЗПОЛЗВАЕМА лева и 30 ст.)
с ЕИК 000471536 на
"Герена”, имот с №247004 ЛИВАДА, Категория на земята
основание чл.12, ал.5
по картата на
при неполивни условия: Пета,
от Закона за
възстановената собственост съставляваща имот с №247004
общинската
за землището на гр.
(две; четири; седем; нула; нула;
собственост
Първомай.
четири) в местността "ГЕРЕНА”
по картата на възстановената
собственост за землището на гр.
Първомай, обл. Пловдив.
Поземлен имот с площ от 2,269
дка. (два декара, двеста шестдесет
Област Пловдивска,
и девет квадратни метра) с начин
Имотът се
община Първомай,
на трайно ползване:
управлява от кмета
землище гр. Първомай с
ИЗПОЛЗВАМА ЛИВАДА,
на община Първомай
ЕКАТТЕ 59080, местност Категория на земята при
149,80 лв. (сто
с ЕИК 000471536 на
"Герена”, имот с №247008 неполивни условия: Пета,
четиридесет и девет
основание чл.12, ал.5
по картата на
съставляваща имот с №247008
лева и 80 ст.)
от Закона за
възстановената собственост (едно; седем; осем; нула; три;
общинската
за землището на гр.
осем) в местността "ГЕРЕНА” по
собственост
Първомай.
картата на възстановената
собственост за землището на гр.
Първомай, обл. Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,920
дка. (един декар, деветстотин и
Област Пловдивска,
двадесет квадратни метра) с начин
Имотът се
община Първомай,
на трайно ползване: НИВА,
управлява от кмета
землище гр. Първомай с
Категория на земята при
на община Първомай
ЕКАТТЕ 59080, местност неполивни условия: Пета,
235,20 лв. (двеста
с ЕИК 000471536 на
"Кошитско юртвето”, имот съставляваща имот с №322007
тридесет и пет лева
основание чл.12, ал.5
с №322007 по картата на (три; две; две; нула; нула; седем) в и 20 ст.)
от Закона за
възстановената собственост местността "КОШИТСКО
общинската
за землището на гр.
ЮРТВЕТО” по картата на
собственост
Първомай.
възстановената собственост за
землището на гр. Първомай, обл.
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 2,650
дка. (два декара, шестстотин и
Област Пловдивска,
петдесет квадратни метра) с начин
Имотът се
община Първомай,
на трайно ползване: НИВА,
управлява от кмета
землище гр. Първомай с
Категория на земята при
на община Първомай
ЕКАТТЕ 59080, местност неполивни условия: Пета,
324,60 лв. (триста
с ЕИК 000471536 на
"Кошитско юртвето”, имот съставляваща имот с №322008
двадесет и четири
основание чл.12, ал.5
с №322008 по картата на (три; две; две; нула; нула; осем) в лева и 60 ст.)
от Закона за
възстановената собственост местността "КОШИТСКО
общинската
за землището на гр.
ЮРТВЕТО” по картата на
собственост
Първомай.
възстановената собственост за
землището на гр. Първомай, обл.
Пловдив.
Поземлен имот с площ 15,449 дка.
Област Пловдивска,
(петнадесет декара, четиристотин
Имотът се
община Първомай,
четиридесет и девет квадратни
управлява от кмета
землище гр. Първомай с
метра) с начин на трайно ползване:
на община Първомай
ЕКАТТЕ 59080, местност
1 251,40 лв. (хиляда
НИВА, Категория на земята при
с ЕИК 000471536 на
"Близнакова могила”, имот
двеста петдесет и
неполивни условия: Шеста,
основание чл.12, ал.5
с №325001 по картата на
един лева и 40 ст.)
съставляваща имот с №325001
от Закона за
възстановената собственост
(три; две; пет; нула; нула; едно) в
общинската
за землището на гр.
местността "БЛИЗНАКОВА
собственост
Първомай.
МОГИЛА” по картата на
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1660/01-061660
2018

1400

1661/01-061661
2018

възстановената собственост за
землището на гр. Първомай, обл.
Пловдив.
Поземлен имот с площ 3,140 дка.
(три декара, сто и четиридесет
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
Имотът се
община Първомай,
трайно ползване: НИВА,
управлява от кмета
землище гр. Първомай с
Категория на земята при
на община Първомай
ЕКАТТЕ 59080, местност неполивни условия: Четвърта
395,60 лв. (триста
с ЕИК 000471536 на
"Домуз гьол"имот с
(2,506) и Трета (0,634)
деветдесет и пет
основание чл.12, ал.5
№326006 по картата на
съставляваща имот с №326006
лева и 60 ст.)
от Закона за
възстановената собственост (три; две; шест; нула; нула; шест) в
общинската
за землището на гр.
местността "ДОМУЗ ГЬОЛ” по
собственост
Първомай.
картата на възстановената
собственост за землището на гр.
Първомай, обл. Пловдив.
Поземлен имот с площ 16,941 дка.
(шестнадесет декара, деветстотин
Област Пловдивска,
четиридесет и един квадратни
Имотът се
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
землище гр. Първомай с
ИЗОСТАВЕНА НИВА, Категория
1 646,70 лв. (хиляда на община Първомай
ЕКАТТЕ 59080, местност на земята при неполивни условия:
шестстотин
с ЕИК 000471536 на
"Землище кв. Дебър”, имот Шеста, съставляваща имот с
четиридесет и шест основание чл.12, ал.5
с №800126 по картата на №800126 (осем; нула; нула; едно;
лева и 70 ст.)
от Закона за
възстановената собственост две; шест) в местността
общинската
за землището на гр.
"ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР” по
собственост.
Първомай.
картата на възстановената
собственост за землището на гр.
Първомай, обл. Пловдив.
Поземлен имот с площ 12,369 дка.
(дванадесет декара, триста
шестдесет и девет квадратни
Област Пловдивска,
метра) с начин на трайно ползване:
Имотът се
община Първомай,
ОВОЩНА ГРАДИНА управлява от кмета
землище гр. Първомай с
терасирана, Категория на земята
530,60 лв.
на община Първомай
ЕКАТТЕ 59080, местност
при неполивни условия: Девета, (петстотин и
с ЕИК 000471536 на
"Землище кв. Дебър”, имот
съставляваща имот с №800409
тридесет лв. и 60
основание чл.12, ал.5
с №800409 по картата на
(осем; нула; нула; четири; нула;
ст.)
от Закона за
възстановената собственост
девет) в местността "ЗЕМЛИЩЕ
общинската
за землището на гр.
КВ. ДЕБЪР” по картата на
собственост.
Първомай.
възстановената собственост за
землището на гр. Първомай, обл.
Пловдив.
Поземлен имот с площ 0,108 дка.
(нулат декара, сто и осем
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
Имотът се
община Първомай,
трайно ползване: НИВА,
управлява от кмета
землище гр. Първомай с
Категория на земята при
на община Първомай
ЕКАТТЕ 59080, местност неполивни условия: Четвърта,
15,30 лв.
с ЕИК 000471536 на
"Землище кв. Дебър”, имот съставляваща имот с №801349
(петнадесет лева и
основание чл.12, ал.5
с №801349 по картата на (осем; нула; едно; три; четири;
30 лв.)
от Закона за
възстановената собственост девет) в местността "ЗЕМЛИЩЕ
общинската
за землището на гр.
КВ. ДЕБЪР” по картата на
собственост.
Първомай.
възстановената собственост за
землището на гр. Първомай, обл.
Пловдив.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ 0,053 дка. 5,70 лв. (пет лева и Имотът се
община Първомай,
(нулат декара, петдесет и три
70 ст.)
управлява от кмета
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землище гр. Първомай с
квадратни метра) с начин на
ЕКАТТЕ 59080, местност трайно ползване: НИВА,
"Землище кв. Дебър”, имот Категория на земята при
с №801351 по картата на неполивни условия: Пета,
възстановената собственост съставляваща имот с №801351
за землището на гр.
(осем; нула; едно; три; пет; едно) в
Първомай.
местността "ЗЕМЛИЩЕ КВ.
ДЕБЪР” по картата на
възстановената собственост за
землището на гр. Първомай, обл.
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,009
дка. (нула декара и девет
квадратни метра) с начин на
Област Пловдивска,
трайно ползване: НИВА,
община Първомай,
Категория на земята при
землище гр. Първомай с
неполивни условия: Пета,
ЕКАТТЕ 59080, местност
съставляваща имот с №829024
1,50 лв. (един лев и
"Кошитско юртвето”, имот
(осем; две; девет; нула; две;
50 ст.)
с №829024 по картата на
четири) в местността
възстановената собственост
"КОШИТСКО ЮРТВЕТО” по
за землището на гр.
картата на възстановената
Първомай.
собственост за землището на гр.
Първомай, обл. Пловдив. Имотът е
образуван от имот №829011.
Поземлен имот с площ от 0,141
дка. (нула декара, сто четиридесет
Област Пловдивска,
и един квадратни метра) с начин
община Първомай,
на трайно ползване: НИВА,
землище гр. Първомай с
Категория на земята при
ЕКАТТЕ 59080, местност неполивни условия: Пета,
20,70 лв. (двадесет
"Кошитско юртвето”, имот съставляваща имот с №829032
лева и 70 ст.)
с №829032 по картата на (осем; две; девет; нула; три; две) в
възстановената собственост местността "КОШИТСКО
за землището на гр.
ЮРТВЕТО” по картата на
Първомай.
възстановената собственост за
землището на гр. Първомай, обл.
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,036
дка. (нула декара, тридесет и шест
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: НИВА,
землище гр. Първомай с
Категория на земята при
ЕКАТТЕ 59080, местност неполивни условия: Пета,
5,30 лв. (пет лева и
"Кошитско юртвето”, имот съставляваща имот с №829038
30 ст.)
с №829038 по картата на (осем; две; девет; нула; три; осем)
възстановената собственост в местността "КОШИТСКО
за землището на гр.
ЮРТВЕТО” по картата на
Първомай.
възстановената собственост за
землището на гр. Първомай, обл.
Пловдив.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ 0,716 дка.
община Първомай,
(нулат декара, петдеседемстотин и
землище гр. Първомай с
шестнадесет квадратни метра) с
92,40 лв.
ЕКАТТЕ 59080, местност начин на трайно ползване: НИВА, (деветдесет и два
"Стр. могили подджли”,
Категория на земята при
лева и 40 ст.)
имот с №846010 по картата неполивни условия: Четвърта,
на възстановената
съставляваща имот с №846010

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

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

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

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

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
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собственост за землището (осем; четири, шест; нула; едно;
на гр. Първомай.
нула) в местността "СТР.
МОГИЛИ ПОДДЖЛИ" по картата
на възстановената собственост за
землището на гр. Първомай, обл.
Пловдив.
Поземлен имот с площ 0,297 дка.
(нулат декара, двеста деветдесет и
Област Пловдивска,
седем квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: НИВА,
землище гр. Първомай с
Категория на земята при
ЕКАТТЕ 59080, местност неполивни условия: Пета,
32,00 лв. (тридесет
"Реални граници ал.”, имот съставляваща имот с №860027
и два лева и 00 ст.)
с №860027 по картата на (осем; шест, нула; нула; две;
възстановената собственост седем) в местността "РЕАЛНИ
за землището на гр.
ГРАНИЦИ АЛ." по картата на
Първомай.
възстановената собственост за
землището на гр. Първомай, обл.
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 3,421
дка (три декара четиристотин
двадесет и един квадратни метра) с
Област Пловдив, община
начин на трайно ползване: ДРУГ
Първомай, землището на
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ТЕРЕН,
гр. Първомай с ЕКАТТЕ
категория на земята при
9 650,00 лв. (девет
59080, местността "Паукар
неполивни условия: Пета,
хиляди шестстотин
друма р.бун", имот
съставляващ имот с номер 410005 и петдесет лева и 00
№410005 по картата на
(четири; едно; нула; нула; нула;
ст.)
възстановената собственост
пет) в местността "ПАУКАР
за землището на гр.
ДРУМА Р. БУН" по картата на
Първомай
възстановената собственост за
землището на гр. Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ 0,406 дка.
(нула декара четиристотин и шест
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: НИВА,
землище гр. Първомай с
Категория на земята при
ЕКАТТЕ 59080, местност
43,80 лв.
неполивни условия: Пета,
"Реални граници ал.”, имот
(четиридесет и три
съставляваща имот с №875003
с №875003 по картата на
лева и 80 ст.)
(осем; седем; пет; нула; нула; три)
възстановената собственост
в местността "РЕАЛНИ ГРАНИЦИ
за землището на гр.
АЛ." по картата на възстановената
Първомай
собственост за землището на гр.
Първомай, обл. Пловдив.
Поземлен имот с площ от 45,424
дка. (четиридесет и пет декара
четиристотин двадесет и четири
Област Пловдив, община
квадратни метра) с начин на
Първомай, землището на
трайно ползване:
2 452, 90 лв. (две
село Градина с ЕКАТТЕ
ИЗПОЛЗВОВАЕМА ЛИВАДА,
хиляди
17484, местността "Янчеви
категория на земята при
четиристотин
чеири", имот №011239 по
неполивни условия: Шеста,
петдесет и два лева
картата на възстановената
съставляващ имот с номер 011239 и 90 ст.)
собственост за землището
(нула; едно; едно; две; три; девет)
на с. Градина
в местността "ЯНЧЕВИ ЧЕИРИ"
по картата на възстановената
собственост за землището на село

собственост.

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

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай Продаден на ЕТ "Бленд -Евгени
с ЕИК 000471536 на Хаджиев" с ЕИК 115844522 със
основание чл.12, ал.5 седалище гр. Първомай, бул.
от Закона за
"Освобождение" №71
общинската
собственост.

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

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

Договор за покупкопродажба вп. №29, том
5, вх. 1319, дв.вх.
Заповед за
№1301 няа 21.08.2018
отписване:
г. в СВ гр. Първомай и
РД-15-534/2018отписан със заповед
10-08
№РД-15-535 от
08.10.2018 г. на кмета
на община Първомай.
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Област Пловдив, община
Първомай, землището на
село Градина с ЕКАТТЕ
17484, местността "Янчеви
чеири", имот №011140 по
картата на възстановената
собственост за землището
на с. Градина

1671/29-061671
2018

Област Пловдив, община
Първомай, землището на
село Градина с ЕКАТТЕ
17484, местността "Янчеви
чеири", имот №011238 по
картата на възстановената
собственост за землището
на с. Градина

1672/29-061672
2018

обл. Пловдивска, община
Първомай, землището на
село Брягово с ЕКАТТЕ
06745, местност "Герена",
имот №016002 по картата
на възстановената
собственост за землището
на с. Брягово.

1673/29-061673
2018

обл. Пловдивска, община
Първомай, землището на
село Брягово с ЕКАТТЕ
06745, местност "Чоева
чука", имот №020109 по
картата на възстановената
собственост за землището
на с. Брягово.

1674/02-071674
2018

обл. Пловдивска, община
Първомай, землището на
село Брягово с ЕКАТТЕ
06745, местност "Чоева
чука", имот №020129 по
картата на възстановената

Градина, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 18,977
дка. (осемнадесет декара
деветстотин седемдесет и седем
квадратни метра) с начин на
Имотът се
трайно ползване:
управлява от кмета
ИЗПОЛЗВОВАЕМА ЛИВАДА,
1 537,10 лв. (хиляда на община Първомай
категория на земята при
петстотин тридесет с ЕИК 000471536 на
неполивни условия: Шеста,
и седем лева и 10
основание чл.12, ал.5
съставляващ имот с номер 011140
ст.)
от Закона за
(нула; едно; едно; едно; четири;
общинската
нула) в местността "ЯНЧЕВИ
собственост.
ЧЕИРИ" по картата на
възстановената собственост за
землището на село Градина,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 5,000
дка. (пет декара) с начин на трайно
Имотът се
ползване: ИЗПОЛЗВОВАЕМА
управлява от кмета
ЛИВАДА, категория на земята при
на община Първомай
неполивни условия: Шеста,
270,00 лв. (двеста и
с ЕИК 000471536 на
съставляващ имот с номер 011238 седемдесет лева и 00
основание чл.12, ал.5
(нула; едно; едно; две; три; осем) в ст.)
от Закона за
местността "ЯНЧЕВИ ЧЕИРИ" по
общинската
картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на село
Градина, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 186,366
дка. (сто осемдесет и шест декара,
триста шестдесет и шест
Имотът се
квадратни метра) с начин на
управлява от кмета
трайно ползване: ДРУГА
32 875,00 лв.
на община Първомай
ИЗОСТАВЕНА НИВА категория (тридесет и две
с ЕИК 000471536 на
на земята при неполивни условия: хиляди осемстотин
основание чл.12, ал.5
Трета, съставляващ имот с номер седемдесет и пет
от Закона за
016002 (нула; едно; шест; нула;
лева и 00 ст.)
общинската
нула; две) в местността "ГЕРЕНА"
собственост.
по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Брягово.
Поземлен имот с площ от 3,590
дка. (три декара, петстотин и
деветдесет квадратни метра) с
Имотът се
начин на трайно ползване: НИВА
управлява от кмета
категория на земята при
на община Първомай
500,20 лв.
неполивни условия: Четвърта,
с ЕИК 000471536 на
(петстотин лева и 20
съставляващ имот с номер 020109
основание чл.12, ал.5
ст.)
(нула; две; нула; едно; нула; девет)
от Закона за
в местността "ЧОЕВА ЧУКА" по
общинската
картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на с.
Брягово.
Поземлен имот с площ от 4,594
Имотът се
дка. (четири декара, петстотин
640,00 лв.
управлява от кмета
деветдесет и четири квадратни
(шестстотин и
на община Първомай
метра) с начин на трайно ползване: четиридесет лева и с ЕИК 000471536 на
НИВА категория на земята при
00 ст.)
основание чл.12, ал.5
неполивни условия: Четвърта,
от Закона за
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собственост за землището съставляващ имот с номер 020129
общинската
на с. Брягово.
(нула; две; нула; едно; две; девет) в
собственост.
местността "ЧОЕВА ЧУКА" по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,904
дка. (нула декара деветстотин и
Област Пловдивска,
четири квадратни метра) с начин
Имотът се
община Първомай,
на трайно ползване: ЛИВАДА.
управлява от Кмета
землището на с.Брягово с Категория на земята при
на община Първомай
39,10 лв. (тридесет
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
с ЕИК 000471536 на
и девет лева и 10
"Сарачовица” имот с
съставляващ имот №023006 (нула,
основание чл. 12,
ст.)
№023006 по картата на
две, три, нула, нула, шест) в
ал.5 от Закона за
възстановената собственост местността "САРАЧОВИЦА” по
общинската
за землището на с.Брягово. картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 26,840
дка. (двадесет и шест декара
осемстотин и четиридесет
Област Пловдивска,
Имотът се
квадратни метра) с начин на
община Първомай,
управлява от Кмета
трайно ползване: ДРУГА
землището на с.Брягово с
1 739,20 лв. (хиляда на община Първомай
ИЗОСТАВЕНА НИВА. Категория
ЕКАТТЕ 06745, местност
седемстотин
с ЕИК 000471536 на
на земята при неполивни условия:
"Сарачовица” имот с
тридесет и девет
основание чл. 12,
Шеста, съставляващ имот
№023008 по картата на
лева и 20 ст.)
ал.5 от Закона за
№023008 (нула, две, три, нула,
възстановената собственост
общинската
нула,осем) в местността
за землището на с.Брягово.
собственост
"САРАЧОВИЦА” по картата на
възстановената собственост за
землището на с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 12,711
дка. (дванадесет декара
седемстотин и единадесет
Област Пловдивска,
Имотът се
квадратни метра) с начин на
община Първомай,
управлява от Кмета
трайно ползване: ДРУГА
землището на с.Брягово с
823, 70 лв.
на община Първомай
ИЗОСТАВЕНА НИВА. Категория
ЕКАТТЕ 06745, местност
(осемстотин
с ЕИК 000471536 на
на земята при неполивни условия:
"Сарачовица” имот с
двадесет и три лева основание чл. 12,
Шеста, съставляващ имот
№023014 по картата на
и 70 ст.)
ал.5 от Закона за
№023014 (нула, две, три, нула,
възстановената собственост
общинската
едно, четири) в местността
за землището на с.Брягово.
собственост
"САРАЧОВИЦА” по картата на
възстановената собственост за
землището на с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,571
дка. (нула декара, петстотин
Област Пловдивска,
седемдесет и един квадратни
Имотът се
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от Кмета
землището на с. Брягово с ЛОЗЕ. Категория на земята при
на община Първомай
75,50 лв.
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
с ЕИК 000471536 на
(седемдесет и пет
"Костово” имот с №025007 съставляващ имот №025007 (нула,
основание чл. 12,
лева и 50 ст.)
по картата на
две, пет, нула, нула, седем) в
ал.5 от Закона за
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 0,551
79,90 лв.
Имотът се
община Първомай,
дка. (нула декара, петстотин
(седемдесет и девет управлява от Кмета
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землището на с. Брягово с петдесет и един квадратни метра) с лева и 90 ст.)
на община Първомай
ЕКАТТЕ 06745, местност начин на трайно ползване: ЛОЗЕ.
с ЕИК 000471536 на
"Костово” имот с №025009 Категория на земята при
основание чл. 12,
по картата на
неполивни условия: Шеста,
ал.5 от Закона за
възстановената собственост съставляващ имот №025009 (нула,
общинската
за землището на с. Брягово. две, пет, нула, нула, девет) в
собственост
местността "КОСТОВО” по
картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,166
дка. (нула декара, сто шестдесет и
Област Пловдивска,
Имотът се
шест квадратни метра) с начин на
община Първомай,
управлява от Кмета
трайно ползване: ЛОЗЕ. Категория
землището на с. Брягово с
на община Първомай
на земята при неполивни условия:
ЕКАТТЕ 06745, местност
22,00 лв. (двадесет с ЕИК 000471536 на
Шеста, съставляващ имот
"Костово” имот с №025012
и два лева и 00 ст.) основание чл. 12,
№025012 (нула, две, пет, нула,
по картата на
ал.5 от Закона за
едно, две) в местността
възстановената собственост
общинската
"КОСТОВО” по картата на
за землището на с. Брягово.
собственост
възстановената собственост за
землището на с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,352
дка. (нула декара, триста претдесет
Област Пловдивска,
Имотът се
и два квадратни метра) с начин на
община Първомай,
управлява от Кмета
трайно ползване: ЛОЗЕ. Категория
землището на с. Брягово с
на община Първомай
на земята при неполивни условия: 46,60 лв.
ЕКАТТЕ 06745, местност
с ЕИК 000471536 на
Шеста, съставляващ имот
(четиридесет и шест
"Костово” имот с №025013
основание чл. 12,
№025013 (нула, две, пет, нула,
лева и 60 ст.)
по картата на
ал.5 от Закона за
едно; три) в местността
възстановената собственост
общинската
"КОСТОВО” по картата на
за землището на с. Брягово.
собственост
възстановената собственост за
землището на с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,242
дка. (нула декара, двеста
Област Пловдивска,
четиридесет и два квадратни
Имотът се
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от Кмета
землището на с. Брягово с ЛОЗЕ. Категория на земята при
на община Първомай
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
32,00 лв. (тридесет с ЕИК 000471536 на
"Костово” имот с №025014 съставляващ имот №025014 (нула, и два лева)
основание чл. 12,
по картата на
две, пет, нула, едно; четири) в
ал.5 от Закона за
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,544
дка. (нула декара, петстотин
Област Пловдивска,
четиридесет и четири квадратни
Имотът се
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от Кмета
землището на с. Брягово с ЛОЗЕ. Категория на земята при
на община Първомай
72,00 лв.
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
с ЕИК 000471536 на
(седемдесет и два
"Костово” имот с №025015 съставляващ имот №025015 (нула,
основание чл. 12,
лева и 00 ст.)
по картата на
две, пет, нула, едно; пет) в
ал.5 от Закона за
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 0,498
65,90 лв. (шестдесет Имотът се
община Първомай,
дка. (нула декара, четиристотин
и пет лева и 90 ст.) управлява от Кмета
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землището на с. Брягово с деветдесет и осем квадратни
на община Първомай
ЕКАТТЕ 06745, местност метра) с начин на трайно ползване:
с ЕИК 000471536 на
"Костово” имот с №025016 ЛОЗЕ. Категория на земята при
основание чл. 12,
по картата на
неполивни условия: Шеста,
ал.5 от Закона за
възстановената собственост съставляващ имот №025016 (нула,
общинската
за землището на с. Брягово. две, пет, нула, едно; шест) в
собственост
местността "КОСТОВО” по
картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,712
дка. (нула декара, седемстотин и
Област Пловдивска,
дванадесет квадратни метра) с
Имотът се
община Първомай,
начин на трайно ползване: ЛОЗЕ.
управлява от Кмета
землището на с. Брягово с Категория на земята при
на община Първомай
94,20 лв.
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
с ЕИК 000471536 на
(деветдесет и четири
"Костово” имот с №025020 съставляващ имот №025020 (нула,
основание чл. 12,
лева и 20 ст.)
по картата на
две, пет, нула, две; нула) в
ал.5 от Закона за
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,711
дка. (нула декара, седемстотин и
Област Пловдивска,
единадесет квадратни метра) с
Имотът се
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА.
управлява от Кмета
землището на с. Брягово с Категория на земята при
на община Първомай
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
51,80 лв. (петдесет с ЕИК 000471536 на
"Костово” имот с №025021 съставляващ имот №025021 (нула, и един лева и 80 ст.) основание чл. 12,
по картата на
две, пет, нула, две; едно) в
ал.5 от Закона за
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,468
дка. (нула декара, четиристотин
Област Пловдивска,
шестдесет и осем квадратни метра)
Имотът се
община Първомай,
с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ.
управлява от Кмета
землището на с. Брягово с Категория на земята при
на община Първомай
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
61,90 лв. (шестдесет с ЕИК 000471536 на
"Костово” имот с №025023 съставляващ имот №025023 (нула, и един лева и 90 ст.) основание чл. 12,
по картата на
две, пет, нула, две; три) в
ал.5 от Закона за
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,675
дка. (нула декара, шестстотин
Област Пловдивска,
седемдесет и пет квадратни метра)
Имотът се
община Първомай,
с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ.
управлява от Кмета
землището на с. Брягово с Категория на земята при
на община Първомай
89,30 лв. (осемдесет
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
с ЕИК 000471536 на
и девет лева и 30
"Костово” имот с №025024 съставляващ имот №025024 (нула,
основание чл. 12,
ст.)
по картата на
две, пет, нула, две; четири) в
ал.5 от Закона за
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
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Поземлен имот с площ от 1,149
дка. (един декар, сто четиридесет и
Област Пловдивска,
девет квадратни метра) с начин на
Имотът се
община Първомай,
трайно ползване: НИВА.
управлява от Кмета
землището на с. Брягово с Категория на земята при
на община Първомай
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
83,30 лв. (осемдесет с ЕИК 000471536 на
"Костово” имот с №025025 съставляващ имот №025025 (нула, и три лева и 30 ст.) основание чл. 12,
по картата на
две, пет, нула, две; пет) в
ал.5 от Закона за
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,612
дка. (нула декара, шестстотин и
Област Пловдивска,
дванадесет квадратни метра) с
Имотът се
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА.
управлява от Кмета
землището на с. Брягово с Категория на земята при
на община Първомай
44,60 лв.
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
с ЕИК 000471536 на
(четиридесет и
"Костово” имот с №025027 съставляващ имот №025027 (нула,
основание чл. 12,
четири лева и 60 ст.)
по картата на
две, пет, нула, две; седем) в
ал.5 от Закона за
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,809
Област Пловдивска,
Имотът се
дка. (нула декара, осемстотин и
община Първомай,
управлява от Кмета
девет квадратни метра) с начин на
землището на с. Брягово с
на община Първомай
трайно ползване: ЛОЗЕ. Категория
ЕКАТТЕ 06745, местност
106,20 лв. (сто и
с ЕИК 000471536 на
на 025028 (нула, две, пет, нула;
"Костово” имот с №025028
шест лева и 20 ст.) основание чл. 12,
две; осем) в местността
по картата на
ал.5 от Закона за
"КОСТОВО” по картата на
възстановената собственост
общинската
възстановената собственост за
за землището на с. Брягово
собственост
землището на с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,981
дка. (нула декара, деветстотин
Област Пловдивска,
осемдесет и един квадратни метра)
Имотът се
община Първомай,
с начин на трайно ползване:
управлява от Кмета
землището на с. Брягово с НИВА. Категория на земята при
на община Първомай
72,20 лв.
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
с ЕИК 000471536 на
(седемдесет и два
"Костово” имот с №025029 съставляващ имот №025029 (нула,
основание чл. 12,
лева и 20 ст.)
по картата на
две, пет, нула, две; девет) в
ал.5 от Закона за
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,424
дка. (нула декара, четиристотин
Област Пловдивска,
двадесет и четири квадратни
Имотът се
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от Кмета
землището на с. Брягово с ЛОЗЕ. Категория на земята при
на община Първомай
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
56,10 лв. (петдесет с ЕИК 000471536 на
"Костово” имот с №025032 съставляващ имот с номер 025032 и шест лева и 10 ст.) основание чл. 12,
по картата на
(нула, две, пет, нула; три; две) в
ал.5 от Закона за
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 0,504
36,70 лв. (тридесет Имотът се
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община Първомай,
(нула декара, петстотин и четири и шест лева и 70 ст.) управлява от Кмета
землището на с. Брягово с квадратни метрана трайно
на община Първомай
ЕКАТТЕ 06745, местност ползване: НИВА, Категория на
с ЕИК 000471536 на
"Костово” имот с №025041 земята при неполивни условия:
основание чл. 12,
по картата на
Шеста, съставляващ имот с номер
ал.5 от Закона за
възстановената собственост 025041 (нула, две, пет, нула;
общинската
за землището на с. Брягово четири; едно) в местността
собственост
"КОСТОВО” по картата на
възстановената собственост за
землището на с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,616
дка. (нула декара, шестстотин и
Област Пловдивска,
шестнадесет квадратни метра) с
Имотът се
община Първомай,
начин на трайно ползване: ЛОЗЕ.
управлява от Кмета
землището на с. Брягово с Категория на земята при
на община Първомай
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
81,50 лв. (осемдесет с ЕИК 000471536 на
"Костово” имот с №025042 съставляващ имот с номер 025042 и един лева и 50 ст.) основание чл. 12,
по картата на
(нула, две, пет, нула; четири; две) в
ал.5 от Закона за
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 1,130
(един декар, сто и тридесет
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: НИВА,
Петя Йорданова
землището на с. Брягово с Категория на земята при
Пашалиева - главен
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
82,40 лв. (осемдесет
специалист
"Костово” имот с №025044 съставляващ имот с номер 025044 и два лева и 40 ст.)
"Общинска
по картата на
(нула, две, пет, нула; четири;
собственост"
възстановената собственост четири) в местността "КОСТОВО”
за землището на с. Брягово по картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,782
(нула декара, седемстотин
Област Пловдивска,
осемдесет и два квадратни метра) с
Имотът се
община Първомай,
начин на трайно ползване: НИВА,
управлява от Кмета
землището на с. Брягово с Категория на земята при
на община Първомай
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
66,50 лв. (шестдесет с ЕИК 000471536 на
"Костово” имот с №025046 съставляващ имот с номер 025046 и шест лева и 50 ст.) основание чл. 12,
по картата на
(нула, две, пет, нула; четири; шест)
ал.5 от Закона за
възстановената собственост в местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 2,150
(два декара, сто и петдесет
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
Имотът се
община Първомай,
трайно ползване: НИВА,
управлява от Кмета
землището на с. Брягово с Категория на земята при
на община Първомай
156,70 лв (сто
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
с ЕИК 000471536 на
петдесет и шест
"Костово” имот с №025047 съставляващ имот с номер 025047
основание чл. 12,
лева и 70 ст.)
по картата на
(нула, две, пет, нула; четири;
ал.5 от Закона за
възстановената собственост седем) в местността "КОСТОВО”
общинската
за землището на с. Брягово по картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
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Поземлен имот с площ от 0,973
(нула декара, деветстотин
Област Пловдивска,
седемдесет и три квадратни метра)
Имотът се
община Първомай,
с начин на трайно ползване:
управлява от Кмета
землището на с. Брягово с НИВА, Категория на земята при
на община Първомай
70,90 лв.
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
с ЕИК 000471536 на
(седемдесет лева и
"Костово” имот с №025050 съставляващ имот с номер 025050
основание чл. 12,
90 ст.)
по картата на
(нула, две, пет, нула; пет, нула) в
ал.5 от Закона за
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,922
(нула декара, деветстотин двадесет
Област Пловдивска,
и два квадратни метра) с начин на
Имотът се
община Първомай,
трайно ползване: НИВА,
управлява от Кмета
землището на с. Брягово с Категория на земята при
на община Първомай
67,20 лв. (шестдесет
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
с ЕИК 000471536 на
и седем лева и 20
"Костово” имот с №025052 съставляващ имот с номер 025052
основание чл. 12,
ст.)
по картата на
(нула, две, пет, нула; пет, две) в
ал.5 от Закона за
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 1,582
дка (един декар, петстотин
Област Пловдивска,
осемдесет и два квадратни метра) с
Имотът се
община Първомай,
начин на трайно ползване:
управлява от Кмета
землището на с. Брягово с ЛИВАДА, Категория на земята
на община Първомай
76,90 лв.
ЕКАТТЕ 06745, местност при неполивни условия: Шеста,
с ЕИК 000471536 на
(седемдесет и шест
"Костово” имот с №025053 съставляващ имот с номер 025053
основание чл. 12,
лева и 90 ст.)
по картата на
(нула, две, пет, нула; пет, три) в
ал.5 от Закона за
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 1,366
дка (един декар, триста шесдесет и
Област Пловдивска,
шест квадратни метра) с начин на
Имотът се
община Първомай,
трайно ползване: ЛИВАДА,
управлява от Кмета
землището на с. Брягово с Категория на земята при
на община Първомай
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
66,40 лв. (шестдесет с ЕИК 000471536 на
"Костово” имот с №025054 съставляващ имот с номер 025054 и шест лева и 40 ст.) основание чл. 12,
по картата на
(нула, две, пет, нула; пет, четири) в
ал.5 от Закона за
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,203
Област Пловдивска,
дка (нула декара, двеста и три
Имотът се
община Първомай,
квадратни метра) с начин на
управлява от Кмета
землището на с. Брягово с трайно ползване: НИВА,
на община Първомай
13,20 лв.
ЕКАТТЕ 06745, местност Категория на земята при
с ЕИК 000471536 на
(тринадесет лева и
"Костово” имот с №025059 неполивни условия: Шеста,
основание чл. 12,
20 ст.)
по картата на
съставляващ имот с номер 025059
ал.5 от Закона за
възстановената собственост (нула, две, пет, нула; пет, девет) в
общинската
за землището на с. Брягово. местността "КОСТОВО” по
собственост
картата на възстановената
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собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,694
дка (нула декара шестстотин
Област Пловдивска,
деветдесет и четири квадратни
Имотът се
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от Кмета
землището на с. Брягово с ЛИВАДА, Категория на земята
на община Първомай
ЕКАТТЕ 06745, местност при неполивни условия: Шеста,
30,00 лв. (тридесет с ЕИК 000471536 на
"Костово” имот с №025060 съставляващ имот с номер 025060 лева и 00 ст.)
основание чл. 12,
по картата на
(нула, две, пет, нула; шест, нула) в
ал.5 от Закона за
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,150
дка (нула декара сто и петдесет
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
Имотът се
община Първомай,
трайно ползване: НИВА,
управлява от Кмета
землището на с. Брягово с Категория на земята при
на община Първомай
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
9,70 лв. (девет лева с ЕИК 000471536 на
"Костово” имот с №025061 съставляващ имот с номер 025061 и 70 ст.)
основание чл. 12,
по картата на
(нула, две, пет, нула; шест; едно) в
ал.5 от Закона за
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,411
дка (нула декара четиристотин и
Област Пловдивска,
единадесет квадратни метра) с
Имотът се
община Първомай,
начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
управлява от Кмета
землището на с. Брягово с Категория на земята при
на община Първомай
48,30 лв.
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
с ЕИК 000471536 на
(четиридесет и осем
"Костово” имот с №025062 съставляващ имот с номер 025062
основание чл. 12,
лева и 30 ст.)
по картата на
(нула, две, пет, нула; шест; две) в
ал.5 от Закона за
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
273,40/580 ид.ч. (двеста
седемдесет и три цяло и
четиридесет стотни от петстотин и
осемдесет идеални части) от
Област Пловдив, община
Имотът се
дворно място цялото с площ от 580
Първомай, гр. Първомай,
управлява от кмета
кв.м. (петстотин и осемдесет
кв. 40, УПИ VІІІ – 597 по
2 351,20 лв. (две
на община Първомай Продаден на нааследниците на
квадратни метра), съставляващо
плана на гр. Първомай
хиляди триста
с ЕИК 000471536 на Димитър Вергов - Бранимир
застроен урегулиран поземлен
одобрен със Заповед №РДпетдесет и един лв.и основание чл.12, ал.5 Димитров Вергов и Галина
имот (УПИ) VІІІ - 597 (осем
15-666/1994 год.,
20 ст.)
от Закона за
Димитрова Богданова
римско - петстотин деветдесет и
административен адрес: ул.
общинската
седем арабско) в кв. 40
„Христо Смирненски” №11
собственост.
(четиридесет) по регулационния
план на гр. Първомай,
предназначен за жилищно
строителство.
Област Пловдив, община 351/485 ид.ч. (триста петдесет и
Имотът се
3 018,60 лв. (три
Първомай, гр. Първомай, една от четиристотин осемдесет и
управлява от кмета
хиляди и
кв. 40, УПИ VІІ – 598 по
пет идеални части) от дворно
на община Първомай
осемнадесет лв. и 60
плана на гр. Първомай
място цялото с площ от 485 кв.м.
с ЕИК 000471536 на
ст.)
одобрен със Заповед №РД- (четиристотин осемдесет и пет
основание чл.12, ал.5

Договор за покупко продажба вп. №57, том
1; вх. №91, дв. вх. №88 Заповед за
на 30.01.2019 год. в СВ отписване:
гр. Първомай и
РД-15-91/2019отписан със Заповед 02-13
№РД-15-91 от
13.02.2019 г.
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15-666/1994 год., ул.
квадратни метра), съставляващо
от Закона за
„Христо Смирненски” №13 застроен урегулиран поземлен
общинската
имот (УПИ) VІІ - 598 (седем
собственост.
римско - петстотин деветдесет и
осем арабско) в кв. 40
(четиридесет) по регулационния
план на гр. Първомай,
предназначен за жилищно
строителство.
Застроен урегулиран поземлен
Имотът се
Област Пловдив, община имот с площ от 340 кв.м. (триста и
управлява от кмета
Първомай, гр. Първомай, четиридесет квадратни метра)
2 924, 00 лв. (две
на община Първомай
кв. 40, УПИ VІ -605 по
съставляващо имот УПИ VІ -605
хиляди деветстотин с ЕИК 000471536 на
плана на гр. Първомай
(шест римско – шестстотин и пет
двадесет и четири основание чл.12, ал.5
одобрен със Заповед №РД- арабско) в кв. 40 (четиридесет) по
лв. и 00 ст.)
от Закона за
15-666/1994 год., ул.
регулационния план на гр.
общинската
„Христо Смирненски” №15 Първомай, предназначен за
собственост.
жилищно строителство.
Поземлен имот с площ от 0,405
дка (нула декара четиристотин и
Област Пловдивска,
пет квадратни метра) с начин на
Имотът се
община Първомай,
трайно ползване: НИВА.
управлява от Кмета
землището на с. Брягово с Категория на земята при
на община Първомай
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
26,20 лв. (двадесет с ЕИК 000471536 на
"Костово” имот с №025064 съставляващ имот с номер 025064 и шест лева и 20 ст.) основание чл. 12,
по картата на
(нула, две, пет, нула; шест; четири)
ал.5 от Закона за
възстановената собственост в местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,499
дка (нула декара четиристотин
Област Пловдивска,
деветдесет и девет квадратни
Имотът се
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от Кмета
землището на с. Брягово с ЛОЗЕ, Категория на земята при
на община Първомай
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
66,00 лв. (шестдесет с ЕИК 000471536 на
"Костово” имот с №025086 съставляващ имот с номер 025086 и шест лева)
основание чл. 12,
по картата на
(нула, две, пет, нула; осем; шест) в
ал.5 от Закона за
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Постройки от почивна база
за 69345.10.750.1 Област Смолян, община „СТОЙКИТЕ” представляващи: 1. 1249,50 лв.; за
Смолян, с. Стойките,
Едноетажна полумасивна сграда с 69345.10.750.10.2 -1
1/2 ид. части от
Поземлен имот с
идентификатор 69345.10.750.1
270 лв.; за
описаните сгради на
идентификатор
(шест, девет, три, четири, пет,
69345.10.750.3 “Медицински център
69345.10.750 по
точка, едно, нула, точка, седем,
942,30 лв.; за
І -Първомай” ЕООД
кадастралната карта и
пет, нула, точка, едно) със
69345.10.750.5 –
гр.Първомай с ЕИК
кадастралните регистри
застроена площ 61 (шестдесет и
450,60 лв.; за
115515822 и другата
одобрени със Заповед РД- един) кв.м. с предназначение: друг 69345.10.750.6 –
1/2 ид. части от
18-8/16.02.2006 год. на ИД вид сграда за обитаване (къща
430,20 лв; за
сградите на “МБАЛ
на АГКК, последно
Чайка), построена 1988 год. 2.
69345.10.750.7– Първомай” ЕООД
изменение със Заповед 18- Едноетажна полумасивна сграда с 471,10 лв; ; за
гр.Първомай с ЕИК
9924 от 28.12.2017 год. на идентификатор 69345.10.750.2
69345.10.750.8115516059
началника на СГКК –
(шест, девет, три, четири, пет,
471,10 лв; и за ; за
Смолян
точка, едно, нула, точка, седем,
69345.10.750.10
пет, нула, точка, две) със застроена (столова) – 5 633,10
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площ 62 (шестдесет и два) кв.м. с лв;
предназначение: друг вид сграда за
обитаване (къща Пазарджик),
построена 1988 год. 3. Едноетажна
полумасивна сграда с
идентификатор 69345.10.750.3
(шест, девет, три, четири, пет,
точка, едно, нула, точка, седем,
пет, нула, точка, три) Продължава
в раздел 11 „ЗАБЕЛЕЖКИ”
Постройки от почивна база
„Стойките” представляващи: 1.
Едноетажна полумасивна сграда с
идентификатор 69345.10.750.4
(шест, девет, три, четири, пет,
точка, едно, нула, точка, седем,
пет, нула, точка, четири) със
застроена площ 51 (петдесет и
Област Смолян, община
един) кв.м. с предназначение: друг
Смолян, с. Стойките,
вид сграда за обитаване, построена
Поземлен имот с
2004 год. 2. Едноетажна
идентификатор
полумасивна сграда с
69345.10.750 по
За сграда с идент.
идентификатор 69345.10.750.9
кадастралната карта и
69345.10.750.4 – 1
На “МБАЛ –
(шест, девет, три, четири, пет,
кадастралните регистри
044,70 лв.и за сграда Първомай” ЕООД точка, едно, нула, точка, седем,
одобрени със Заповед РДс идент.
гр.Първомай с ЕИК
пет, нула, точка, девет) със
18-8/16.02.2006 год. на ИД
69345.10.750.9- 1
115516059
застроена площ 57 (петдесет и
на АГКК, последно
167,60 лв
седем) кв.м. с предназначение:
изменение със Заповед 18друг вид сграда за обитаване,
9924 от 28.12.2017 год. на
построена 2004 год. Разположени в
началника на СГКК –
поземлен имот с идентификатор
Смолян
69345.10.750 (шест, девет, три,
четири, пет, точка, едно, нула,
точка, седем, пет, нула) по
кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Стойките, община Смолян ведно с
правото на строеж вържу дворното
място.
Поземлен имот с площ от 0,527
дка (нула декара петстотин
Област Пловдивска,
двадесет и седем квадратни метра)
Имотът се
община Първомай,
с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ.
управлява от Кмета
землището на с. Брягово с Категория на земята при
на община Първомай
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
62,00 лв. (шестдесет с ЕИК 000471536 на
"Костово” имот с №025087 съставляващ имот с номер 025087 и два лева и 00 ст.) основание чл. 12,
по картата на
(нула, две, пет, нула; осем; седем)
ал.5 от Закона за
възстановената собственост в местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 0,394
Имотът се
община Първомай,
дка (нула декара триста деветдесет
управлява от Кмета
землището на с. Брягово с и четири квадратни метра) с начин 46,30 лв.
на община Първомай
ЕКАТТЕ 06745, местност на трайно ползване: ЛОЗЕ.
(четиридесет и шест с ЕИК 000471536 на
"Костово” имот с №025089 Категория на земята при
лева и 30 ст.)
основание чл. 12,
по картата на
неполивни условия: Шеста,
ал.5 от Закона за
възстановената собственост съставляващ имот с номер 025089
общинската
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за землището на с. Брягово. (нула, две, пет, нула; осем; девет) в
собственост
местността "КОСТОВО” по
картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 1,273
дка (един декар двеста седемдесет
Област Пловдивска,
Имотът се
и три квадратни метра) с начин на
община Първомай,
управлява от Кмета
трайно ползване: ЛОЗЕ. Категория
землището на с. Брягово с
168,40 лв. (сто
на община Първомай
на земята при неполивни условия:
ЕКАТТЕ 06745, местност
шестдесет и четири с ЕИК 000471536 на
Шеста, съставляващ имот с номер
"Костово” имот с №025090
лева и четиридесет основание чл. 12,
025090 (нула, две, пет, нула; девет,
по картата на
ст.)
ал.5 от Закона за
нула) в местността "КОСТОВО”
възстановената собственост
общинската
по картата на възстановената
за землището на с. Брягово.
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,949
дка (нула декара деветстотин
Област Пловдивска,
четиридесет и девет квадратни
Имотът се
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от Кмета
землището на с. Брягово с ЛОЗЕ. Категория на земята при
на община Първомай
111,60 лв. (сто и
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
с ЕИК 000471536 на
единадесет лева и 60
"Костово” имот с №025091 съставляващ имот с номер 025091
основание чл. 12,
ст.)
по картата на
(нула, две, пет, нула; девет; едно) в
ал.5 от Закона за
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,775
дка (нула декара седемстотин
Област Пловдивска,
седемдесет и пет квадратни метра)
Имотът се
община Първомай,
с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ.
управлява от Кмета
землището на с. Брягово с Категория на земята при
на община Първомай
91,10 лв.
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
с ЕИК 000471536 на
(деветдесет и един
"Костово” имот с №025092 съставляващ имот с номер 025092
основание чл. 12,
лева и 10 ст.)
по картата на
(нула, две, пет, нула; девет, две) в
ал.5 от Закона за
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,615
дка (нула декара шесстотин и
Област Пловдивска,
петнадесет квадратни метра) с
Имотът се
община Първомай,
начин на трайно ползване: ЛОЗЕ.
управлява от Кмета
землището на с. Брягово с Категория на земята при
на община Първомай
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
85,90 лв. (осемдесет с ЕИК 000471536 на
"Костово” имот с №025093 съставляващ имот с номер 025093 и пет лева и 90 ст.) основание чл. 12,
по картата на
(нула, две, пет, нула; девет, три) в
ал.5 от Закона за
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 0,509
Имотът се
община Първомай,
дка (нула декара петстотин и девет
управлява от Кмета
59,20 лв. (петдесет
землището на с. Брягово с квадратни метра) с начин на
на община Първомай
и девет лева и 20
ЕКАТТЕ 06745, местност трайно ползване: ЛОЗЕ. Категория
с ЕИК 000471536 на
ст.)
"Костово” имот с №025097 на земята при неполивни условия:
основание чл. 12,
по картата на
Шеста, съставляващ имот с номер
ал.5 от Закона за
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възстановената собственост 025097 (нула, две, пет, нула; девет,
общинската
за землището на с. Брягово. седем) в местността "КОСТОВО”
собственост
по картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,465
дка (нула декара четиристотин
Област Пловдивска,
шестдесет и пет квадратни метра)
Имотът се
община Първомай,
с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ.
управлява от Кмета
землището на с. Брягово с Категория на земята при
на община Първомай
54,60 лв. (петдесет
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
с ЕИК 000471536 на
и четири лева и 60
"Костово” имот с №025101 съставляващ имот с номер 025101
основание чл. 12,
ст.)
по картата на
(нула, две, пет, едно; нула; едно) в
ал.5 от Закона за
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 1,256
дка (един декар двеста петдесет и
Област Пловдивска,
Имотът се
шест квадратни метра) с начин на
община Първомай,
управлява от Кмета
трайно ползване: ЛОЗЕ. Категория
землището на с. Брягово с
на община Първомай
на земята при неполивни условия:
ЕКАТТЕ 06745, местност
81,40 лв. (осемдесет с ЕИК 000471536 на
Шеста, съставляващ имот с номер
"Костово” имот с №025103
и един лева и 40 ст.) основание чл. 12,
025103 (нула, две, пет, едно; нула;
по картата на
ал.5 от Закона за
три) в местността "КОСТОВО” по
възстановената собственост
общинската
картата на възстановената
за землището на с. Брягово.
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,657
дка (нула декара шестстотин
Област Пловдивска,
петдесет и седем квадратни метра)
Имотът се
община Първомай,
с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ.
управлява от Кмета
землището на с. Брягово с Категория на земята при
на община Първомай
77,30 лв.
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
с ЕИК 000471536 на
(седемдесет и седем
"Костово” имот с №025104 съставляващ имот с номер 025104
основание чл. 12,
лева и 30 ст.)
по картата на
(нула, две, пет, едно, нула, четири)
ал.5 от Закона за
възстановената собственост в местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,523
дка (нула декара петстотин
Област Пловдивска,
двадесет и три квадратни метра) с
Имотът се
община Първомай,
начин на трайно ползване: ЛОЗЕ.
управлява от Кмета
землището на с. Брягово с Категория на земята при
на община Първомай
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
61,50 лв. (шестдесет с ЕИК 000471536 на
"Костово” имот с №025109 съставляващ имот с номер 025109 и един и 50 лв.)
основание чл. 12,
по картата на
(нула, две, пет, едно, нула, девет) в
ал.5 от Закона за
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 0,197
Имотът се
община Първомай,
дка (нула декара сто деветдесет и
управлява от Кмета
землището на с. Брягово с седем квадратни метра) с начин на 23,20 лв. (двадесет на община Първомай
ЕКАТТЕ 06745, местност трайно ползване: ЛОЗЕ. Категория и три лева и 20 ст.) с ЕИК 000471536 на
"Костово” имот с №025112 на земята при неполивни условия:
основание чл. 12,
по картата на
Шеста, съставляващ имот с номер
ал.5 от Закона за
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възстановената собственост 025112 (нула, две, пет, едно, едно,
за землището на с. Брягово. две) в местността "КОСТОВО” по
картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,428
дка (нула декара четиристотин
Област Пловдивска,
двадесет и осем квадратни метра) с
община Първомай,
начин на трайно ползване: ЛОЗЕ.
землището на с. Брягово с Категория на земята при
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
50,30 лв. (петдесет
"Костово” имот с №025115 съставляващ имот с номер 025115 лева и 30 ст.)
по картата на
(нула, две, пет, едно, едно, пет) в
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,713
дка (нула декара седемстотин и
Област Пловдивска,
тринадесет квадратни метра) с
община Първомай,
начин на трайно ползване: ЛОЗЕ.
землището на с. Брягово с Категория на земята при
99,60 лв.
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
(деветдесет и девет
"Костово” имот с №025116 съставляващ имот с номер 025116
лева и 60 ст.)
по картата на
(нула, две, пет, едно, едно, шест) в
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,405
дка (нула декара четиристотин и
Област Пловдивска,
пет квадратни метра) с начин на
община Първомай,
трайно ползване: ЛОЗЕ. Категория
землището на с. Брягово с
на земята при неполивни условия: 47,60 лв.
ЕКАТТЕ 06745, местност
Шеста, съставляващ имот с номер (четиридесет и
"Костово” имот с №025117
025117 (нула, две, пет, едно, едно, седем лева и 60 ст.)
по картата на
седем) в местността "КОСТОВО”
възстановената собственост
по картата на възстановената
за землището на с. Брягово.
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,821
дка (нула декара осемстотин
Област Пловдивска,
двадесет и един квадратни метра) с
община Първомай,
начин на трайно ползване: ЛОЗЕ.
землището на с. Брягово с Категория на земята при
96,50 лв.
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
(деветдесет и шест
"Костово” имот с №025120 съставляващ имот с номер 025120
лева и 50 ст.)
по картата на
(нула, две, пет, едно, две; нула) в
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Област Пловдивска,
Незастроен урегулиран поземлен
община Първомай, село
имот с площ от 3 686 кв.м. (три
12 521 лв.
Дълбок извор, кв. 28а, УПИ хиляди шестстотин осемдесет и
(дванадесет хиляди
ХV -общински по плана на шест квадратни метра),
петстотин двадесет
с. Дълбок извор, одобрен съставляващ УПИ ХV- общински и един лева и 30 ст.)
със заповед №374/1971
(петнадесет римско тире

общинската
собственост

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

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

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

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

Имотът се
Продаден на "ГРИИН ИНВЕСТ"
управлява от кмета
ЕООД със седалище гр. София,
на Община
ЕИК 202151661, представлявано
Първомай с ЕИК
от управителя Иван Ангелов
000471536 на
Гатев.
основание чл.12, ал.5

договор за покупкопродажба вписан в СВ Заповед за
гр. Първомай под
отписване:
№123, том 3, вх. №826, РД-15-375/2019дв. вх. №818 на
06-20
03.06.2019 год. и

год.; административен
адрес: ул. "47-ма", №2г
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общински) в квартал 28а (двадесет
и осем буква "а") по плана на село
Дълбок извор. общ. Първомай,
обл. Пловдив.

от Закона за
общинската
собственост

Поземлен имот с площ от 0,559
дка.(нула декара петстотин
петдесет и девет квадратни метра)
Област Пловдивска,
Имотът се
с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ.
община Първомай,
управлява от кмета
Категория на земята при
землището на с. Брягово с
на община Първомай
неполивни условия: Шеста,
ЕКАТТЕ 06745, местност
65,70 лв. (шестдесет с ЕИК 000471536 на
съставляващ имот с номер 025121
"Костово” имот с №025121
и пет лева и 70 ст.) основание чл. 12, ал.
(нула, две, пет, едно, две; едно) в
по картата на
5 от Закона за
местността "КОСТОВО” по
възстановената собственост
общинската
картата на възстановената
за землището на с. Брягово.
собственост.
собственост за землището на
с.Брягово, ощ. Първомай, обл.
Плаовдив.
Поземлен имот с площ от 0,450
дка.(нула декара четиристотин и
петдесет квадратни метра) с начин
Имотът се
Област Пловдив, община на трайно ползване: ЛОЗЕ.
управлява от кмета
Първомай, землището на с. Категория на земята при
на община Първомай
Брягово, местността
неполивни условия: Шеста,
52,90 лв. (петдесет с ЕИК 000471536 на
"Костово" имот с номер
съставляващ имот с номер 025123
и два лева и 90 ст.) основание чл. 12, ал.
025123 по картата на
(нула, две, пет, едно, две; три) в
5 от Закона за
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на
с.Брягово, ощ. Първомай, обл.
Плаовдив.
Поземлен имот с площ от 0,612
дка.(нула декара шестстотин и
дванадесет квадратни метра) с
Област Пловдивска,
Имотът се
начин на трайно ползване: ЛОЗЕ.
община Първомай,
управлява от кмета
Категория на земята при
землището на с. Брягово с
на община Първомай
неполивни условия: Шеста,
72,00 лв.
ЕКАТТЕ 06745, местност
с ЕИК 000471536 на
съставляващ имот с номер 025126 (седемдесет и два
"Костово” имот с №025126
основание чл. 12, ал.
(нула, две, пет, едно, две; шест) в лева и 00 ст.)
по картата на
5 от Закона за
местността "КОСТОВО” по
възстановената собственост
общинската
картата на възстановената
за землището на с. Брягово.
собственост.
собственост за землището на
с.Брягово, общ. Първомай, обл.
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,868
дка.(нула декара осемстотин
шестдесет и осем квадратни метра)
Област Пловдивска,
Имотът се
с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ.
община Първомай,
управлява от кмета
Категория на земята при
землището на с. Брягово с
на община Първомай
неполивни условия: Шеста,
ЕКАТТЕ 06745, местност
102,10 лв. (сто и два с ЕИК 000471536 на
съставляващ имот с номер 025128
"Костово” имот с №025128
лева и 10 ст.)
основание чл. 12, ал.
(нула, две, пет, едно, две; осем) в
по картата на
5 от Закона за
местността "КОСТОВО” по
възстановената собственост
общинската
картата на възстановената
за землището на с. Брягово.
собственост.
собственост за землището на
с.Брягово, общ. Първомай, обл.
Пловдив.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 1,501
176,50 лв. (сто
Имотът се

отписан със Заповед
№РД-15-375
от20.06.2019 год. на
кмета на община
Първомай.

2018
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община Първомай,
дка.(един декар петстотин и един седемдесет и шест управлява от кмета
землището на с. Брягово с квадратни метра) с начин на
лева и 50 ст.)
на община Първомай
ЕКАТТЕ 06745, местност трайно ползване: ЛОЗЕ. Категория
с ЕИК 000471536 на
"Костово” имот с №025129 на земята при неполивни условия:
основание чл. 12, ал.
по картата на
Шеста, съставляващ имот с номер
5 от Закона за
възстановената собственост 025129 (нула, две, пет, едно, две;
общинската
за землището на с. Брягово. девет) в местността "КОСТОВО”
собственост.
по картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово, общ. Първомай, обл.
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,849
дка.(нула декара осемстотин
четиридесет и девет квадратни
Област Пловдивска,
Имотът се
метра) с начин на трайно ползване:
община Първомай,
управлява от кмета
ЛОЗЕ. Категория на земята при
землището на с. Брягово с
на община Първомай
неполивни условия: Шеста,
99,80 лв.
ЕКАТТЕ 06745, местност
с ЕИК 000471536 на
съставляващ имот с номер 025130 (деветдесет и девет
"Костово” имот с №025130
основание чл. 12, ал.
(нула; две; пет; едно; три; нула) в лева и 80 ст.)
по картата на
5 от Закона за
местността "КОСТОВО” по
възстановената собственост
общинската
картата на възстановената
за землището на с. Брягово.
собственост.
собственост за землището на
с.Брягово, общ. Първомай, обл.
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 2,382
дка.(два декара триста осемдесет и
Област Пловдивска,
два квадратни метра) с начин на
Имотът се
община Първомай,
трайно ползване: ЛОЗЕ. Категория
управлява от кмета
землището на с. Брягово с на земята при неполивни условия:
на община Първомай
280,10 лв. (двеста и
ЕКАТТЕ 06745, местност Шеста, съставляващ имот с номер
с ЕИК 000471536 на
осемдесет лева и 10
"Костово” имот с №025131 025131 (нула; две; пет; едно; три;
основание чл. 12, ал.
ст.)
по картата на
едно) в местността "КОСТОВО”
5 от Закона за
възстановената собственост по картата на възстановената
общинската
за землището на с. Брягово. собственост за землището на
собственост.
с.Брягово, общ. Първомай, обл.
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,464
дка.(нула декара четиристотин
шестдесет и четири квадратни
Област Пловдивска,
Имотът се
метра) с начин на трайно ползване:
община Първомай,
управлява от кмета
ЛОЗЕ. Категория на земята при
землището на с. Брягово с
на община Първомай
неполивни условия: Шеста,
54,60 лв. (петдесет
ЕКАТТЕ 06745, местност
с ЕИК 000471536 на
съставляващ имот с номер 025132 и четири лева и 60
"Костово” имот с №025132
основание чл. 12, ал.
(нула; две; пет; едно; три; две) в
лв.)
по картата на
5 от Закона за
местността "КОСТОВО” по
възстановената собственост
общинската
картата на възстановената
за землището на с. Брягово.
собственост.
собственост за землището на
с.Брягово, общ. Първомай, обл.
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,585
Област Пловдивска,
Имотът се
дка.(нула декара петстотин
община Първомай,
управлява от кмета
осемдесет и пет квадратни метра) с
землището на с. Брягово с
на община Първомай
начин на трайно ползване: ЛОЗЕ.
ЕКАТТЕ 06745, местност
68,80 лв. (шестдесет с ЕИК 000471536 на
Категория на земята при
"Костово” имот с №025133
и осем лева и 80 ст.) основание чл. 12, ал.
неполивни условия: Шеста,
по картата на
5 от Закона за
съставляващ имот с номер 025133
възстановената собственост
общинската
(нула; две; пет; едно; три; три) в
за землището на с. Брягово.
собственост.
местността "КОСТОВО” по
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картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово, общ. Първомай, обл.
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,629
дка.(нула декара шестстотин
двадесет и девет квадратни метра)
Област Пловдивска,
Имотът се
с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ.
община Първомай,
управлява от кмета
Категория на земята при
землището на с. Брягово с
на община Първомай
неполивни условия: Шеста,
74,00 лв.
ЕКАТТЕ 06745, местност
с ЕИК 000471536 на
съставляващ имот с номер 025134 (седемдесет и
"Костово” имот с №025134
основание чл. 12, ал.
(нула; две; пет; едно; три; четири) четири лева и 00 ст.)
по картата на
5 от Закона за
в местността "КОСТОВО” по
възстановената собственост
общинската
картата на възстановената
за землището на с. Брягово.
собственост.
собственост за землището на
с.Брягово, общ. Първомай, обл.
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 2,348
дка.(два декара триста четиридесет
и осем квадратни метра) с начин
Област Пловдивска,
Имотът се
на трайно ползване: НИВА.
община Първомай,
управлява от кмета
Категория на земята при
землището на с. Брягово с
на община Първомай
неполивни условия: Шеста,
152,20 лв. (сто
ЕКАТТЕ 06745, местност
с ЕИК 000471536 на
съставляващ имот с номер 025137 петдесет и два лева
"Костово” имот с №025137
основание чл. 12, ал.
(нула; две; пет; едно; три; седем) в и 20 ст.)
по картата на
5 от Закона за
местността "КОСТОВО” по
възстановената собственост
общинската
картата на възстановената
за землището на с. Брягово.
собственост.
собственост за землището на
с.Брягово, общ. Първомай, обл.
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,365
дка. (нула декара триста шестдесет
и пет квадратни метра) с начин на
Област Пловдивска,
Имотът се
трайно ползване: НИВА.
община Първомай,
управлява от кмета
Категория на земята при
землището на с. Брягово с
на община Първомай
неполивни условия: Шеста,
ЕКАТТЕ 06745, местност
26,60 лв. (двадесет с ЕИК 000471536 на
съставляващ имот с номер 025145
"Костово” имот с №025145
и шест лева и 60 ст.) основание чл.12, ал.5
(нула; две; пет; едно; четири; пет)
по картата на
от Закона
в местността "КОСТОВО” по
възстановената собственост
общинската
картата на възстановената
за землището на с. Брягово.
собственост.
собственост за землището на
с.Брягово, общ. Първомай, обл.
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,009
дка. (един декар и девет квадратни
метра) с начин на трайно ползване:
Област Пловдивска,
Имотът се
НИВА. Категория на земята при
община Първомай,
управлява от кмета
неполивни условия: Шеста,
землището на с. Брягово с
на община Първомай
съставляващ имот с номер 025158
ЕКАТТЕ 06745, местност
85,80 лв. (осемдесет с ЕИК 000471536 на
(нула; две; пет; едно; пет; осем) в
"Костово” имот с №025158
и пет лева и 80 ст.) основание чл.12, ал.5
местността "КОСТОВО” по
по картата на
от Закона
картата на възстановената
възстановената собственост
общинската
собственост за землището на
за землището на с. Брягово.
собственост.
с.Брягово, общ. Първомай, обл.
Пловдив. Имотът е образуван от
имот №025045.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 1,506
199,20 лв. (сто
Имотът се
община Първомай,
дка. (един декар, петстотин и шест деветдесет и девет управлява от кмета

1484

1485

1486

1487

1745/04-121745
2018

1746/04-121746
2018

1747/05-121747
2018

1748/05-121748
2018

землището на с. Брягово с квадратни метра) с начин на
лева и 20 ст.)
ЕКАТТЕ 06745, местност трайно ползване: ОВОЩНА
"Костово” имот с №025166 ГРАДИНА. Категория на земята
по картата на
при неполивни условия: Шеста,
възстановената собственост съставляващ имот с номер 025166
за землището на с. Брягово. (нула; две; пет; едно; шест; шест) в
местността "КОСТОВО” по
картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово, общ. Първомай, обл.
Пловдив. Имотът е образуван от
имот №025048.
Поземлен имот с площ от 1,946
Област Пловдивска,
дка. (един декар, деветстотин
Община Първомай,
четиридесет и шест квадратни
землището на с.
метра) с начин на трайно ползване:
Караджалово с ЕКАТТЕ
НИВА, категория на земята при
288,70 лв. (двеста
36230, местността "До
неполивни условия: Четвърта,
осемдесет и осем
село", имот номер 000147 съставляващ имот номер 000147
лева и 70 ст.)
по картата на
(нула; нула, нула, едно; четири;
възстановената собственост седем) в местността "ДО СЕЛО.”
за землището на с.
по картата на възстановената
Караджалово.
собственост за землището на с.
Караджалово.
Поземлен имот с площ от 7,946
дка. (седем декара, деветстотин
Област Пловдивска,
четиридесет и шест квадратни
Община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на с.
ДРУГА ИЗОСТАВЕНА НИВА,
Караджалово с ЕКАТТЕ
859,80 лв.
категория на земята при
36230, местността "Горни
(осемстотин
неполивни условия: Четвърта,
чаири", имот номер 000206
петдесет и девет
съставляващ имот номер 000206
по картата на
лева и 80 ст.)
(нула; нула, нула, две; нула; шест)
възстановената собственост
в местността "ГОРНИ ЧАИРИ” по
за землището на с.
картата на възстановената
Караджалово.
собственост за землището на с.
Караджалово.
Поземлен имот с площ от 13,953
дка. (тринадесет декара,
Област Пловдивска,
деветстотин петдесет и три
Община Първомай,
квадратни метра) с начин на
землището на с.
трайно ползване: ДРУГА
Караджалово с ЕКАТТЕ
2 249,90 лв. (две
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
36230, местността "Горни
хиляди двеста
на земята при неполивни условия:
чаири", имот номер 000225
четиридесет и девет
Четвърта, съставляващ имот номер
по картата на
лева и 90 ст.)
000225 (нула; нула, нула, две; две;
възстановената собственост
пет) в местността "ГОРНИ
за землището на с.
ЧАИРИ” по картата на
Караджалово.
възстановената собственост за
землището на с. Караджалово.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 1,475
Община Първомай,
дка. (един декар, четиристотин
землището на с.
седемдесет и пет квадратни метра)
218,50 лв. (двеста и
Караджалово с ЕКАТТЕ
с начин на трайно ползване:
осемнадесет лева и
36230, местността "Възст. НИВА, категория на земята при
50 ст.)
реални граници", имот
неполивни условия: Четвърта,
номер 029297 по картата на съставляващ имот номер 029297
възстановената собственост (нула; две; девет; две; девет;

на община Първомай
с ЕИК 000471536 на
основание чл.12, ал.5
от Закона
общинската
собственост.

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

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

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

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

за землището на с.
Караджалово.
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седем) в местността "ВЪЗСТ.
РЕАЛНИ ГРАНИЦИ” по картата
на възстановената собственост за
землището на с. Караджалово.
Поземлен имот с площ от 3,874
Област Пловдивска,
дка. (три декара, осемстотин
Община Първомай,
осемдесет и четири квадратни
Имотът се
землището на с.
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
Караджалово с ЕКАТТЕ
НИВА, категория на земята при
574,70 лв.
на община Първомай
36230, местността "Възст. неполивни условия: Четвърта,
(петстотин
с ЕИК 000471536 на
реални граници", имот
съставляващ имот номер 029298 седемдесет и четири основание чл.12, ал.5
номер 029298 по картата на (нула; две; девет; две; девет; осем) лева и 70 ст.)
от Закона за
възстановената собственост в местността "ВЪЗСТ. РЕАЛНИ
общинската
за землището на с.
ГРАНИЦИ” по картата на
собственост.
Караджалово.
възстановената собственост за
землището на с. Караджалово.
Поземлен имот с площ от 0,999
Област Пловдивска,
дка. (нула декара, деветстотин
Община Първомай,
деветдесет и девет квадратни
Имотът се
землището на с.
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
Караджалово с ЕКАТТЕ
НИВА, категория на земята при
на община Първомай
112,60 лв. (сто и
36230, местността "Горни неполивни условия: Пета,
с ЕИК 000471536 на
дванадесет лева и 60
герени", имот номер
съставляващ имот номер 052058
основание чл.12, ал.5
ст.)
052058 по картата на
(нула; пет; две; нула; пет; осем) в
от Закона за
възстановената собственост местността "ГОРНИ ГЕРЕНИ” по
общинската
за землището на с.
картата на възстановената
собственост.
Караджалово.
собственост за землището на с.
Караджалово.
Поземлен имот с площ от 0,752
дка. (нула декара, седемстотин
Област Пловдивска,
петдесет и два квадратни метра) с
Имотът се
Община Първомай,
начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
управлява от кмета
землището на с.
категория на земята при
на община Първомай
Караджалово с ЕКАТТЕ
158,40 лв. (сто
неполивни условия: Четвърта,
с ЕИК 000471536 на
36230, местността "Лозята",
петдесет и осем лева
съставляващ имот номер 066080
основание чл.12, ал.5
имот номер 066080 по
и 40 ст.)
(нула; шест; шест; нула; осем;
от Закона за
картата на възстановената
нула) в местността "ЛОЗЯТА” по
общинската
собственост за землището
картата на възстановената
собственост.
на с. Караджалово.
собственост за землището на с.
Караджалово.
Поземлен имот с площ от 0,627
дка. (нула декара, шестстотин
Област Пловдивска,
двадесет и седем квадратни метра)
Имотът се
Община Първомай,
с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
управлява от кмета
землището на с.
категория на земята при
на община Първомай
Караджалово с ЕКАТТЕ
182,80 лв. (сто
неполивни условия: Трета,
с ЕИК 000471536 на
36230, местността "Лозята",
осемдесет и два лева
съставляващ имот номер 070001
основание чл.12, ал.5
имот номер 070001 по
и 80 ст.)
(нула; седем; нула; нула; нула;
от Закона за
картата на възстановената
едно) в местността "ЛОЗЯТА” по
общинската
собственост за землището
картата на възстановената
собственост.
на с. Караджалово.
собственост за землището на с.
Караджалово.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 0,585
Имотът се
Община Първомай,
дка. (нула декара, петстотин
управлява от кмета
170,60 лв. (сто и
землището на с.
осемдесет и пет квадратни метра) с
на община Първомай
седемдесет лева и 60
Караджалово с ЕКАТТЕ
начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
с ЕИК 000471536 на
ст.)
36230, местността "Лозята", категория на земята при
основание чл.12, ал.5
имот номер 070002 по
неполивни условия: Трета,
от Закона за
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картата на възстановената съставляващ имот номер 070002
общинската
собственост за землището (нула; седем; нула; нула; нула; две)
собственост.
на с. Караджалово.
в местността "ЛОЗЯТА” по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Караджалово.
Поземлен имот с площ от 0,634
дка. (нула декара, шестстотин
Област Пловдивска,
тридесет и четири квадратни
Имотът се
Община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
землището на с.
ЛОЗЕ, категория на земята при
на община Първомай
Караджалово с ЕКАТТЕ
184,90 (сто
неполивни условия: Трета,
с ЕИК 000471536 на
36230, местността "Лозята",
осемдесет и четири
съставляващ имот номер 070003
основание чл.12, ал.5
имот номер 070003 по
лева и 90 ст.)
(нула; седем; нула; нула; нула;
от Закона за
картата на възстановената
три) в местността "ЛОЗЯТА” по
общинската
собственост за землището
картата на възстановената
собственост.
на с. Караджалово.
собственост за землището на с.
Караджалово.
Поземлен имот с площ от 0,641
дка. (нула декара, шестстотин
Област Пловдивска,
четиридесет и един квадратни
Имотът се
Община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
землището на с.
ЛОЗЕ, категория на земята при
на община Първомай
Караджалово с ЕКАТТЕ
186,90 лв. (сто
неполивни условия: Трета,
с ЕИК 000471536 на
36230, местността "Лозята",
осемдесет и шест
съставляващ имот номер 070004
основание чл.12, ал.5
имот номер 070004 по
лева и 90 ст.)
(нула; седем; нула; нула; нула;
от Закона за
картата на възстановената
четири) в местността "ЛОЗЯТА”
общинската
собственост за землището
по картата на възстановената
собственост.
на с. Караджалово.
собственост за землището на с.
Караджалово.
Поземлен имот с площ от 0,620
дка. (нула декара, шестотин и
Област Пловдивска,
двадесет квадратни метра) с начин
Имотът се
Община Първомай,
на трайно ползване: ЛОЗЕ,
управлява от кмета
землището на с.
категория на земята при
на община Първомай
Караджалово с ЕКАТТЕ
180,80 лв. (сто и
неполивни условия: Трета,
с ЕИК 000471536 на
36230, местността "Лозята",
осемдесет лева и 80
съставляващ имот номер 070005
основание чл.12, ал.5
имот номер 070005 по
ст.)
(нула; седем; нула; нула; нула; пет)
от Закона за
картата на възстановената
в местността "ЛОЗЯТА” по
общинската
собственост за землището
картата на възстановената
собственост.
на с. Караджалово.
собственост за землището на с.
Караджалово.
Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ 970 кв.м.
Имотът се
Област Пловдивска,
(деветстотин и седемдесет
управлява от кмета
община Първомай, село
квадратни метра), отреден за
на Община
1 839,10 лв. (хиляда
Татарево, квартал 9; УПИ жилищно строителство,
Първомай с ЕИК
осемстотин тридесет
VІ -63 по плана на с.
съставляващ УПИ V І- 63 (шест
000471536 на
и девет лева и 10
Татарево, одобрен със
римско тире шестдесет и три
основание чл.12, ал.5
ст.)
заповед №329/30.12.1980 арабско) в квартал 9 (девет) по
от Закона за
год.
застроителния и регулационнен по
общинската
план на с. Татарево, област
собственост.
Пловдив.
Област Пловдивска,
Незастроен урегулиран поземлен
Имотът се
2 967,20 лв. (две
община Първомай, село
имот с площ 1565 кв.м. (хиляда
управлява от кмета
хиляди деветстотин
Татарево, квартал 9; УПИ петстотин шестдесет и пет
на Община
шестдесет и седем
VІІ -659 по плана на с.
квадратни метра), отреден за
Първомай с ЕИК
лева и 20 ст.)
Татарево, одобрен със
жилищно строителство,
000471536 на

заповед №329/30.12.1980
год.
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съставляващ УПИ VІІ- 659 (седем
основание чл.12, ал.5
римско тире шестстотин петдесет
от Закона за
и девет арабско) в квартал 9
общинската
(девет) по застроителния и
собственост.
регулационнен по план на с.
Татарево, област Пловдив.
Незастроен урегулиран поземлен
Имотът се
имот с площ 1 041кв.м. (хиляда
Област Пловдивска,
управлява от кмета
четиридесет и един квадратни
община Първомай, село
на Община
метра), отреден за жилищно
1 973,70 лв. (хиляда
Татарево, квартал 8; УПИ
Първомай с ЕИК
строителство, съставляващ УПИ седемстотин
VІІІ - 51 по плана на с.
000471536 на
VІІІ - 51 (осем римско тире
седемдесет и три
Татарево, одобрен със
основание чл.12, ал.5
петдесет и един арабско) в квартал лева и 10 ст.)
заповед №329/30.12.1980
от Закона за
8 (осем) по застроителния и
год.
общинската
регулационнен по план на с.
собственост.
Татарево, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 8,300
дка. (осем декара и триста
Област Пловдивска,
Имотът се упавлява
квадратни метра) с начин на
Община Първомай,
от кмета на община
трайно ползване: НИВА, категория
землището на с. Виница с
732,10
Първомай с ЕИК
на земята при неполивни условия:
ЕКАТТЕ 11123 местността
(седемстотин
000471536 на
ДУБЛИРА СЕ С АЧОС №533 от
Пета, съставляващ имот номер
"Големия юрт", имот номер
тридесет и два лева основание чл.12, ал. 2012 г.
001114 (нула; нула; едно; едно;
001114 по картата на
и 10 ст.)
5 от Закона за
едно; четири) в местността
възстановената собственост
общинската
"ГОЛЕМИЯ ЮРТ” по картата на
за землището на с. Виница.
собственост.
възстановената собственост за
землището на с. Виница.
Поземлен имот с площ от 1,665
дка. (един декар шестстотин
Област Пловдивска,
шестдесет и пет квадратни метра)
Имотът се упавлява
Община Първомай,
с начин на трайно ползване:
от кмета на община
землището на с. Виница с НИВА, категория на земята при
Първомай с ЕИК
171,80 лв. (сто
ЕКАТТЕ 11123 местността неполивни условия: Пета,
000471536 на
седемдесет и един
"Големия юрт", имот номер съставляващ имот номер 001150
основание чл.12, ал.
лева и 80 ст.)
001150 по картата на
(нула; нула; едно; едно;пет; нула) в
5 от Закона за
възстановената собственост местността "ГОЛЕМИЯ ЮРТ” по
общинската
за землището на с. Виница. картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на с.
Виница, област Пловдивска.
Поземлен имот с площ от 2,084
дка. (два декара, осемдесет и
четири квадратни метра) с начин
Област Пловдивска,
Имотът се
на трайно ползване:
Община Първомай,
управлява от кмета
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
землището на с. Виница с
на община Първомай
на земята при неполивни условия: 282,30 лв. (двеста
ЕКАТТЕ 11123 местността
с ЕИК 000471536 на
Четвърта, съставляващ имот номер осемдесет и два лева
"Конаука", имот номер
основание чл.12, ал.5
003070 (нула; нула; три; нула;
и 30 ст.)
003070 по картата на
от Закона за
седем; нула) в местността
възстановената собственост
общинската
"КОНАУКА” по картата на
за землището на с. Виница.
собственост.
възстановената собственост за
землището на с. Виница, област
Пловдив.
Област Пловдивска,
Незастроен урегулиран поземлен
Имотът се
община Първомай, село
имот с площ 652 кв.м. (шестстотин
управлява от кмета
1 236,20 лв. (хиляда
Татарево, квартал 10; УПИ петдесет и два квадратни метра),
на община Първомай
двеста тридесет и
І-71 по плана на с.
отреден за жилищно строителство,
с ЕИК 000471536 на
шест лева и 20 ст.)
Татарево, одобрен със
съставляващ УПИ І -71 (едно
основание чл.12, ал.
заповед №329/30.12.1980 римско тире седемдесетсет и едно
5 от Закона за

год.
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арабско) в квартал 10 (десет) по
общинската
застроителния и регулационнен по
собственост.
план на с. Татарево, област
Пловдив.
Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ 832 кв.м. (осемстотин
Имотът се
Област Пловдивска,
тридесет и два квадратни метра),
управлява от кмета
община Първомай, село
отреден за жилищно строителство, 1 577,50 лв. (хиляда на община Първомай
Татарево, квартал 10; УПИ
съставляващ УПИ ІV - 73 (четири петстотин
с ЕИК 000471536 на
ІV - 73 по плана на с.
римско тире седемдесетсет и три седемдесет и седем основание чл.12, ал.
Татарево, одобрен със
арабско) в квартал 10 (десет) по
лева и 50 ст.)
5 от Закона за
заповед №329/30.12.1980
застроителния и регулационнен по
общинската
год.
план на с. Татарево, област
собственост.
Пловдив.
Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ 817 кв.м. (осемстотин
Имотът се
Област Пловдивска,
седемнадесет квадратни метра),
управлява от кмета
община Първомай, село
отреден за жилищно строителство, 1 549,00 лв. (хиляда на община Първомай
Татарево, квартал 10; УПИ
съставляващ УПИ V - 73 (пет
петстотин
с ЕИК 000471536 на
V - 73 по плана на с.
римско тире седемдесетсет и три четиридесет и девет основание чл.12, ал.
Татарево, одобрен със
арабско) в квартал 10 (десет) по
лева и 00 ст.)
5 от Закона за
заповед №329/30.12.1980
застроителния и регулационнен по
общинската
год.
план на с. Татарево, област
собственост.
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,538
дка. (един декар, петстотин
тридесет и осем квадратни метра)
Област Пловдивска,
Имотът се
с начин на трайно ползване:
Община Първомай,
управлява от кмета
ХРАСТИ, категория на земята при
землището на с. Виница с
на община Първомай
неполивни условия: Четвърта,
377,90 лв. (триста
ЕКАТТЕ 11123 местността
с ЕИК 000471536 на
съставляващ имот номер 004006 седемдесет и седем
"Цигански чеири", имот
основание чл.12, ал.5
(нула; нула; четири; нула; нула;
лева и 90 ст.)
номер 004006 по картата на
от Закона за
шест) в местността "ЦИГАНСКИ
възстановената собственост
общинската
ЧЕИРИ” по картата на
за землището на с. Виница.
собственост.
възстановената собственост за
землището на с. Виница, област
Пловдив.
Застроен урегулиран поземлен
имот с площ от 770 кв.м.
Имотът се
Област Пловдивска,
(седемстотин и седемдесет
управлява от кмета
община Първомай, с.
квадратни метра) с
на община Първомай
Виница, кв. 18, УПИ Х–
предназначение за жилищно
1 607,80 лв. (хиляда
с ЕИК 000471536 на Продаден на Петко
държавен по
строителство, съставляващ УПИ Х шестстотин и седем
основание чл.12, ал.5 АнгеловАнгелов от с. Виница.
регулационния план на с. - държ. (десет римско тире
лева и 80 ст.)
от Закона за
Виница, одобрен със
държавен) в кв.18 (осемнадесет
общинската
заповед №770/1963 г.,
арабско) по регулационния план на
собственост.
с. Виница, община Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 9,045
Област Пловдивска,
дка. (девет декара, четиридесет и
Имотът се
Община Първомай,
пет квадратни метра) с начин на
управлява от кмета
землището на с. Виница с трайно ползване: ХРАСТИ,
на община Първомай
1 709,50 лв. (хиляда
ЕКАТТЕ 11123 местността категория на земята при
с ЕИК 000471536 на
седемстотин и девет
"Малкият юрт", имот номер неполивни условия: Пета,
основание чл.12, ал.5
лева и 50 ст.)
006010 по картата на
съставляващ имот номер 006010
от Закона за
възстановената собственост (нула; нула; шест; нула; едно;
общинската
за землището на с. Виница. нула) в местността "МАЛКИЯТ
собственост.
ЮРТ” по картата на

Договор за покупкопродажба вписан в СВ
гр. Първомай под
№101, том 3, вх. №797,
Заповед за
дв. вх. №789 на
отписване:
03.06.2019 год. и
РД-15-374/2019отписан със Заповед
06-20
№РД-15-374 от
20.06.2019 год. на
кмета на община
Първомай.
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възстановената собственост за
землището на с. Виница, област
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,057
дка. (един декар, петдесет и седем
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
Имотът се
Община Първомай,
трайно ползване: НИВА, категория
управлява от кмета
землището на с. Виница с на земята при неполивни условия:
на община Първомай
188,20 лв. (сто
ЕКАТТЕ 11123 местността Четвърта, съставляващ имот номер
с ЕИК 000471536 на
осемдесет и осем
"Кичк юрт", имот номер
007004 (нула; нула; седем; нула;
основание чл.12, ал.5
лева и 20 ст.)
007004 по картата на
нула; четири) в местността "КИЧК
от Закона за
възстановената собственост ЮРТ” по картата на
общинската
за землището на с. Виница. възстановената собственост за
собственост.
землището на с. Виница, област
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 5,492
дка. (пет декара, четиристотин
деветдесет и два квадратни метра)
Област Пловдивска,
Имотът се
с начин на трайно ползване:
Община Първомай,
управлява от кмета
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
землището на с. Виница с
637,60 лв.
на община Първомай
на земята при неполивни условия:
ЕКАТТЕ 11123 местността
(шестстотин
с ЕИК 000471536 на
Четвърта, съставляващ имот номер
"Малкият юрт", имот номер
тридесет и седем
основание чл.12, ал.5
006066 (нула; нула; шест; нула;
006066 по картата на
лева и 60 ст.)
от Закона за
шест; шест) в местността
възстановената собственост
общинската
"МАЛКИЯТ ЮРТ” по картата на
за землището на с. Виница.
собственост.
възстановената собственост за
землището на с. Виница, област
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,350
дка. (нула декара, триста и
Област Пловдивска,
петдесет квадратни метра) с начин
Имотът се
Община Първомай,
на трайно ползване: НИВА,
управлява от кмета
землището на с. Виница с категория на земята при
на община Първомай
ЕКАТТЕ 11123 местността неполивни условия: Четвърта,
62,30 лв. (шестдесет с ЕИК 000471536 на
"Чеир парл.215", имот
съставляващ имот номер 008023 и два лева и 30 ст.) основание чл.12, ал.5
номер 008023 по картата на (нула; нула; осем; нула; две; три) в
от Закона за
възстановената собственост местността "ЧЕИР ПАРЛ.215” по
общинската
за землището на с. Виница. картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на с.
Виница, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,357
дка. (нула декара, триста и
петдесет и седем квадратни метра)
Област Пловдивска,
Имотът се
с начин на трайно ползване:
Община Първомай,
управлява от кмета
НИВА, категория на земята при
землището на с. Виница с
на община Първомай
неполивни условия: Четвърта,
ЕКАТТЕ 11123 местността
63,60 лв. (шестдесет с ЕИК 000471536 на
съставляващ имот номер 008037
"Чеир парл.215", имот
и три лева и 60 ст.) основание чл.12, ал.5
(нула; нула; осем; нула; три;
номер 008037 по картата на
от Закона за
седем) в местността "ЧЕИР
възстановената собственост
общинската
ПАРЛ.215” по картата на
за землището на с. Виница.
собственост.
възстановената собственост за
землището на с. Виница, област
Пловдив.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 1,009
Имотът се
Община Първомай,
дка. (един декар и девет квадратни 179,60 лв. (сто
управлява от кмета
землището на с. Виница с метра) с начин на трайно ползване: седемдесет и девет на община Първомай
ЕКАТТЕ 11123 местността НИВА, категория на земята при
лева и 60 ст.)
с ЕИК 000471536 на
"Терлика", имот номер
неполивни условия: Четвърта,
основание чл.12, ал.5
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011163 по картата на
съставляващ имот номер 011163
от Закона за
възстановената собственост (нула; едно; едно; едно; шест; три)
общинската
за землището на с. Виница. в местността "ТЕРЛИКА” по
собственост.
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Виница, област Пловдив.
Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ 795 кв.м.
Имотът се
Област Пловдивска,
(седемстотин деветдесет и пет
управлява от кмета
община Първомай, село
квадратни метра), отреден за
на община Първомай
Татарево, квартал 10; УПИ жилищно строителство,
1 507,30 лв. (хиляда
с ЕИК 000471536 на
VІІІ - 75 по плана на с.
съставляващ УПИ VІІІ - 75 (осем петстотин и седем
основание чл.12, ал.
Татарево, одобрен със
римско тире седемдесетсет и пет лева и 30 ст.)
5 от Закона за
заповед №329/30.12.1980 арабско) в квартал 10 (десет) по
общинската
год.
застроителния и регулационнен по
собственост.
план на с. Татарево, област
Пловдив.
Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ 812 кв.м. (осемстотин
Имотът се
Област Пловдивска,
и дванадесет квадратни метра),
управлява от кмета
община Първомай, село
отреден за жилищно строителство, 1 539,60 лв. (хиляда на община Първомай
Татарево, квартал 10; УПИ
съставляващ УПИ ІХ - 75 (девет петстотин тридесет с ЕИК 000471536 на
ІХ - 75 по плана на с.
римско тире седемдесетсет и пет и девет лева и 60
основание чл.12, ал.
Татарево, одобрен със
арабско) в квартал 10 (десет) по
ст.)
5 от Закона за
заповед №329/30.12.1980
застроителния и регулационнен по
общинската
год.
план на с. Татарево, област
собственост.
Пловдив
Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ 835 кв.м. (осемстотин
Имотът се
Област Пловдив, община тридесет и пет квадратни метра),
управлява от кмета
Първомай, село Татарево, отреден за жилищно строителство,
на община Първомай
1 583,20 лв. (хиляда
квартал 10; УПИ Х - 75 по съставляващ УПИ Х - 75 (десет
с ЕИК 000471536 на
петстотин осемдесет
плана на с. Татарево,
римско тире седемдесетсет и пет
основание чл.12, ал.
и три лева и 20 ст.)
одобрен със заповед
арабско) в квартал 10 (десет) по
5 от Закона за
№329/30.12.1980 год
застроителния и регулационнен по
общинската
план на с. Татарево, област
собственост.
Пловдив
Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ 846 кв.м. (осемстотин
Имотът се
четиридесет и шест квадратни
Област Пловдив, община
управлява от кмета
метра), предназначен за жилищно
Първомай, село Татарево,
на община Първомай
строителство, съставляващ УПИ
1 604,00 лв. (хиляда
квартал 10; УПИ ХІ - 75 по
с ЕИК 000471536 на
ХІ - 75 (единадесет римско тире
шестстотин и
плана на с. Татарево,
основание чл.12, ал.
седемдесетсет и пет арабско) в
четири лева и 00 ст.)
одобрен със заповед
5 от Закона за
квартал 10 (десет) по
№329/30.12.1980 год
общинската
застроителния и регулационнен по
собственост.
план на с. Татарево, община
Първомай, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,489
Област Пловдивска,
дка. (нула декара четиристотин
Имотът се
Община Първомай,
осемдесет и девет квадратни
управлява от кмета
землището на с. Виница с метра) с начин на трайно ползване:
на община Първомай
87,10 лв. (осемдесет
ЕКАТТЕ 11123 местността НИВА, категория на земята при
с ЕИК 000471536 на
и седем лева и 10
"Терлика", имот номер
неполивни условия: Четвърта,
основание чл. 12,
ст.)
011164 по картата на
съставляващ имот номер 011164
ал.5 от Закона за
възстановената собственост (нула; едно; едно; едно; шест;
общинската
за землището на с. Виница. четири) в местността "ТЕРЛИКА”
собственост.
по картата на възстановената
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собственост за землището на с.
Виница, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 3,491
дка. (три декара четиристотин
Област Пловдивска,
деветдесет и един квадратни
Имотът се
Община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
землището на с. Виница с НИВА, категория на земята при
621,50 лв.
на община Първомай
ЕКАТТЕ 11123 местността неполивни условия: Четвърта,
(шестстотин
с ЕИК 000471536 на
"Терлика", имот номер
съставляващ имот номер 011166 двадесет и един лева основание чл. 12,
011166 по картата на
(нула; едно; едно; едно; шест;
и 50 ст.)
ал.5 от Закона за
възстановената собственост шест) в местността "ТЕРЛИКА” по
общинската
за землището на с. Виница. картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на с.
Виница, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,665
дка. (нула декара шестстотин
Област Пловдивска,
шестдесет и пет квадратни метра)
Имотът се
Община Първомай,
с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
землището на с. Виница с НИВА, категория на земята при
на община Първомай
118,40 лв. (сто и
ЕКАТТЕ 11123 местността неполивни условия: Четвърта,
с ЕИК 000471536 на
осемнадесет лева и
"Терлика", имот номер
съставляващ имот номер 011172
основание чл. 12,
40 ст.)
011172 по картата на
(нула; едно; едно; едно; седем; две)
ал.5 от Закона за
възстановената собственост в местността "ТЕРЛИКА” по
общинската
за землището на с. Виница. картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на с.
Виница, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 8,701
дка. (осем декара седемстотин и
Област Пловдивска,
един квадратни метра) с начин на
Имотът се
Община Първомай,
трайно ползване: НИВА, категория
управлява от кмета
землището на с. Виница с на земята при неполивни условия:
на община Първомай
ЕКАТТЕ 11123 местността Четвърта, съставляващ имот номер 1 010,20 лв. (хиляда с ЕИК 000471536 на
"Божака", имот номер
012085 (нула; едно; две; нула;
и десет лева и 20 ст.) основание чл. 12,
012085 по картата на
осем; пет) в местността
ал.5 от Закона за
възстановената собственост "БОЖАКА” по картата на
общинската
за землището на с. Виница. възстановената собственост за
собственост.
землището на с. Виница, област
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,715
дка. (нула декара седемстотин и
петнадесет квадратни метра) с
Област Пловдивска,
Имотът се
начин на трайно ползване:
Община Първомай,
управлява от кмета
ХРАСТИ, категория на земята при
землището на с. Виница с
на община Първомай
неполивни условия: Четвърта
ЕКАТТЕ 11123 местността
33,60 лв. (тридесет с ЕИК 000471536 на
(0,550) и Трета (0,165),
"Доломата", имот номер
и три лева и 60 ст.) основание чл. 12,
съставляващ имот номер 019005
019005 по картата на
ал.5 от Закона за
(нула; едно; девет; нула; пет) в
възстановената собственост
общинската
местността "ДОЛОМАТА” по
за землището на с. Виница.
собственост.
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Виница, област Пловдив.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 0,718
Имотът се
Община Първомай,
дка. (нула декара седемстотин и
управлява от кмета
землището на с.
осемнадесет квадратни метра) с
180,20 лв. (сто и
на община Първомай
Караджалово с ЕКАТТЕ
начин на трайно ползване: ЛОЗЕ, осемдесет лева и 20 с ЕИК 000471536 на
36230 в местността
категория на земята при
ст.)
основание чл. 12,
"Лозята", имот номер
неполивни условия: Трета,
ал.5 от Закона за
070010 по картата на
съставляващ имот номер 070010
общинската
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възстановената собственост (нула; седем; нула; нула; едно;
за землището на с.
нула) в местността "ЛОЗЯТА” по
Караджалово.
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Караджалово, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,699
Област Пловдивска,
дка. (нула декара шестстотин
Община Първомай,
деветдесет и девет квадратни
землището на с.
метра) с начин на трайно ползване:
Караджалово с ЕКАТТЕ
ЛОЗЕ, категория на земята при
36230 в местността
неполивни условия: Трета,
203,80 лв. (двеста и
"Лозята", имот номер
съставляващ имот номер 070014 три лева и 80 ст.)
070014 по картата на
(нула; седем; нула; нула; едно;
възстановената собственост четири) в местността "ЛОЗЯТА”
за землището на с.
по картата на възстановената
Караджалово.
собственост за землището на с.
Караджалово, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,561
Област Пловдивска,
дка. (нула декара петстотин
Община Първомай,
шестдесет и един квадратни метра)
землището на с.
с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
Караджалово с ЕКАТТЕ
категория на земята при
190,90 лв. (сто и
36230 в местността
неполивни условия: Трета,
деветдесет лева и 90
"Лозята", имот номер
съставляващ имот номер 070017
ст.)
070017 по картата на
(нула; седем; нула; нула; едно;
възстановената собственост седем) в местността "ЛОЗЯТА” по
за землището на с.
картата на възстановената
Караджалово.
собственост за землището на с.
Караджалово, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,590
Област Пловдивска,
дка. (нула декара петстотин и
Община Първомай,
деветдесет квадратни метра) с
землището на с.
начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
Караджалово с ЕКАТТЕ
категория на земята при
172,00 лв. (сто
36230 в местността
неполивни условия: Трета,
седемдесет и два
"Лозята", имот номер
съставляващ имот номер 070018
лева и 00 ст.)
070018 по картата на
(нула; седем; нула; нула; едно;
възстановената собственост осем) в местността "ЛОЗЯТА” по
за землището на с.
картата на възстановената
Караджалово.
собственост за землището на с.
Караджалово, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,565
Област Пловдивска,
дка. (нула декара петстотин
Община Първомай,
шестдесет и пет квадратни метра)
землището на с.
с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
Караджалово с ЕКАТТЕ
категория на земята при
164,80 лв. (сто
36230 в местността
неполивни условия: Трета,
шестдесет и четири
"Лозята", имот номер
съставляващ имот номер 070019
лева и 80 ст.)
070019 по картата на
(нула; седем; нула; нула; едно;
възстановената собственост девет) в местността "ЛОЗЯТА” по
за землището на с.
картата на възстановената
Караджалово.
собственост за землището на с.
Караджалово, област Пловдив.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 0,612
Община Първомай,
дка. (нула декара шестстотин и
178,50 лв. (сто
землището на с.
дванадесет квадратни метра) с
седемдесет и осем
Караджалово с ЕКАТТЕ
начин на трайно ползване: ЛОЗЕ, лева и 50 ст.)
36230 в местността
категория на земята при

собственост.

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

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

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

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

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на
основание чл. 12,
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"Лозята", имот номер
неполивни условия: Трета,
ал.5 от Закона за
070020 по картата на
съставляващ имот номер 070020
общинската
възстановената собственост (нула; седем; нула; нула; две; нула)
собственост.
за землището на с.
в местността "ЛОЗЯТА” по
Караджалово.
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Караджалово, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,581
Област Пловдивска,
дка. (нула декара петстотин
Община Първомай,
осемдесет и един квадратни метра)
Имотът се
землището на с.
с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
управлява от кмета
Караджалово с ЕКАТТЕ
категория на земята при
на община Първомай
169,40 лв. (сто
36230 в местността
неполивни условия: Трета,
с ЕИК 000471536 на
шестдесет и девет
"Лозята", имот номер
съставляващ имот номер 070021
основание чл. 12,
лева и 40 ст.)
070021 по картата на
(нула; седем; нула; нула; две; едно)
ал.5 от Закона за
възстановената собственост в местността "ЛОЗЯТА” по
общинската
за землището на с.
картата на възстановената
собственост.
Караджалово.
собственост за землището на с.
Караджалово, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,553
дка. (нула декара петстотин
Област Пловдивска,
петдесет и три квадратни метра) с
Община Първомай,
Имотът се
начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
землището на с.
управлява от кмета
категория на земята при
Караджалово с ЕКАТТЕ
на община Първомай
неполивни условия: Четвърта
145,10 лв. (сто
36230 в местността
с ЕИК 000471536 на
(0,414) и Трета (0,139),
четиридесет и пет
"Лозята", имот номер
основание чл. 12,
съставляващ имот номер 070030 лева и 10 ст.)
070030 по картата на
ал.5 от Закона за
(нула; седем; нула; нула; три;
възстановената собственост
общинската
нула) в местността "ЛОЗЯТА” по
за землището на с.
собственост.
картата на възстановената
Караджалово.
собственост за землището на с.
Караджалово, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,570
Област Пловдивска,
дка. (нула декара петстотин и
Община Първомай,
седемдесет квадратни метра) с
Имотът се
землището на с.
начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
управлява от кмета
Караджалово с ЕКАТТЕ
категория на земята при
на община Първомай
144,10 лв. ( сто
36230 в местността
неполивни условия: Четвърта,
с ЕИК 000471536 на
четиридесет и
"Лозята", имот номер
съставляващ имот номер 070034
основание чл. 12,
четири лева и 10 ст.)
070034 по картата на
(нула; седем; нула; нула; три;
ал.5 от Закона за
възстановената собственост четири) в местността "ЛОЗЯТА”
общинската
за землището на с.
по картата на възстановената
собственост.
Караджалово.
собственост за землището на с.
Караджалово, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,551
Област Пловдивска,
дка. (нула декара петстотин
Община Първомай,
петдесет и един квадратни метра) с
Имотът се
землището на с.
начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
управлява от кмета
Караджалово с ЕКАТТЕ
категория на земята при
на община Първомай
160,70 лв. (сто и
36230 в местността
неполивни условия: Трета,
с ЕИК 000471536 на
шестдесет лева и 70
"Лозята", имот номер
съставляващ имот номер 070042
основание чл. 12,
ст.)
070042 по картата на
(нула; седем; нула; нула;четири;
ал.5 от Закона за
възстановената собственост две) в местността "ЛОЗЯТА” по
общинската
за землището на с.
картата на възстановената
собственост.
Караджалово.
собственост за землището на с.
Караджалово, област Пловдив.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 0,721
134,80 лв. (сто
Имотът се
Община Първомай,
дка. (нула декара седемстотин
тридесет и четири управлява от кмета
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землището на с.
двадесет и един квадратни метра) с лева и 80 ст.)
на община Първомай
Караджалово с ЕКАТТЕ
начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
с ЕИК 000471536 на
36230 в местността
категория на земята при
основание чл. 12,
"Лозята", имот номер
неполивни условия: Шеста (0,504)
ал.5 от Закона за
070072 по картата на
и Четвърта (0,217) съставляващ
общинската
възстановената собственост имот номер 070072 (нула; седем;
собственост.
за землището на с.
нула; нула; седем ; две) в
Караджалово.
местността "ЛОЗЯТА” по картата
на възстановената собственост за
землището на с. Караджалово,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,556
дка. (нула декара петстотин
Област Пловдивска,
петдесет и шест квадратни метра)
Община Първомай,
Имотът се
с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
землището на с.
управлява от кмета
категория на земята при
Караджалово с ЕКАТТЕ
на община Първомай
неполивни условия: Четвърта
160,00 лв. (сто и
36230 в местността
с ЕИК 000471536 на
(0,055) и Трета (0,501)
шестдесет лева и 00
"Лозята", имот номер
основание чл. 12,
съставляващ имот номер 070100 ст.)
070100 по картата на
ал.5 от Закона за
(нула; седем; нула; едно; нула;
възстановената собственост
общинската
нула) в местността "ЛОЗЯТА” по
за землището на с.
собственост.
картата на възстановената
Караджалово.
собственост за землището на с.
Караджалово, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,527
дка. (нула декара петстотин
Област Пловдивска,
двадесет и седем квадратни метра)
Община Първомай,
Имотът се
с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
землището на с.
управлява от кмета
категория на земята при
Караджалово с ЕКАТТЕ
на община Първомай
неполивни условия: Четвърта
136,30 лв. (сто
36230 в местността
с ЕИК 000471536 на
(0,447) и Трета (0,080)
тридесет и шест
"Лозята", имот номер
основание чл. 12,
съставляващ имот номер 070103 лева и 30 ст.)
070103 по картата на
ал.5 от Закона за
(нула; седем; нула; едно; нула;
възстановената собственост
общинската
три) в местността "ЛОЗЯТА” по
за землището на с.
собственост.
картата на възстановената
Караджалово.
собственост за землището на с.
Караджалово, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 4,533
Област Пловдивска,
дка. (четири декара петстотин
Община Първомай,
тридесет и три квадратни метра) с
Имотът се
землището на с.
начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
управлява от кмета
Караджалово с ЕКАТТЕ
категория на земята при
на община Първомай
1 321,80 лв. (хиляда
36230 в местността
неполивни условия: Трета,
с ЕИК 000471536 на
триста двадесет и
"Лозята", имот номер
съставляващ имот номер 070106
основание чл. 12,
един лев и 80 ст.)
070106 по картата на
(нула; седем; нула; едно; нула;
ал.5 от Закона за
възстановената собственост шест) в местността "ЛОЗЯТА” по
общинската
за землището на с.
картата на възстановената
собственост.
Караджалово.
собственост за землището на с.
Караджалово, област Пловдив.
Област Пловдивска,
Застроен урегулиран поземлен
2 479,50 лв. (две
Имотът се
община Първомай, с.
имот с площ от 1050 кв.м. (хиляда
хиляди
управлява от кмета
Православен, квартал 19, и петдесет квадратни метра),
четиристотин
на община Първомай
УПИ ХVІ –158 по
съставляващ УПИ ХVІ - 158
седемдесет и девет с ЕИК 000471536 на
регулационния план на с. (шестнадесет римско тире сто
лева и 50 ст.) в т.ч.: основание чл.12, ал.5
Православен, одобрен със петдесет и осем арабско) в кв. 19
за жилищна сграда - от Закона за
заповед №171/1986 год.,
(деветнадесет) по плана на с.
725,60 лв. и за земя - общинската
административен адрес: ул. Православен ведно с едноетажна
1 753,90 лв.
собственост.
"5-та", №16
полумасивна жилищна сграда със
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ЗП-90 кв.м. (деветдесет квадратни
метра), построена 1965 год.
състояща се от три стаи, салон и
изба с площ от 9,00 кв.м. (девет
квадратни метра).
Поземлен имот с площ от 0,570
Област Пловдивска,
дка. (нула декара петстотин и
Община Първомай,
седемдесет квадратни метра) с
землището на с.
начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
Караджалово с ЕКАТТЕ
категория на земята при
166,20 лв. (сто
36230 в местността
неполивни условия: Трета,
шестдесет и шест
"Лозята", имот номер
съставляващ имот номер 071013
лева и 20 ст.)
071013 по картата на
(нула; седем; едно; нула; едно;
възстановената собственост три) в местността "ЛОЗЯТА” по
за землището на с.
картата на възстановената
Караджалово.
собственост за землището на с.
Караджалово, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,565
Област Пловдивска,
дка. (нула декара петстотин
Община Първомай,
шестдесет и пет квадратни метра)
землището на с.
с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
Караджалово с ЕКАТТЕ
категория на земята при
142,80 лв. (сто
36230 в местността
неполивни условия: Трета,
четиридесет и два
"Лозята", имот номер
съставляващ имот номер 071020
лева и 80 ст.)
071020 по картата на
(нула; седем; едно; нула; две; нула)
възстановената собственост в местността "ЛОЗЯТА” по
за землището на с.
картата на възстановената
Караджалово.
собственост за землището на с.
Караджалово, област Пловдив.
470/550 ид.ч. (четиристотин и
седемдесет от петстотин и
Област Пловдив, община петдесет идеални части) от дворно
Първомай, гр. Първомай, място цялото с площ от 550 кв.м.
кв. 55, УПИ VІ – държ. по (петстотин и петдесет квадратни
2 719, 00 лв. (две
плана на гр. Първомай
метра), съставляващо незастроен хиляди седемстотин
одобрен със Заповед №РД- урегулиран поземлен имот (УПИ) и деветнадесет лева
15-666/1994 год.,
VІ - държавен (шест римско тире и 00 ст.)
административен адрес: ул. държавен) в кв. 55 (петдесет и пет)
„Преспа” №11
по регулационния план на гр.
Първомай, предназначен за
жилищно строителство.
Поземлен имот с площ от 0,746
дка. (нула декара седемстотин
Област Пловдивска,
четиридесет и шест квадратни
Община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
землището на с.
ЛОЗЕ, категория на земята при
Караджалово с ЕКАТТЕ
неполивни условия: Щеста (0,560) 135,90 лв. (сто
36230 в местността
и Четвърта (0,186), съставляващ
тридесет и пет лева
"Лозята", имот номер
имот номер 070074 (нула; седем; и 90 ст.)
070074 по картата на
нула; нула; седем; четири) в
възстановената собственост
местността "ЛОЗЯТА” по картата
за землището на с.
на възстановената собственост за
Караджалово.
землището на с. Караджалово,
област Пловдив.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 0,597
150,90 лв. (сто и
Община Първомай,
дка. (нула декара петстотин
петдесет лева и 90
землището на с.
деветдесет и седем квадратни
ст.)
Караджалово с ЕКАТТЕ
метра) с начин на трайно ползване:

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

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

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай Продаден на Атанас Янков
с ЕИК 000471536 на Атанасов и Христинка
основание чл.12, ал.5 Бориславова Атанасова от гр.
от Закона за
Първомай
общинската
собственост.

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

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на

Договор за покупкопродажба вписан под
№57, том 4, вх. №1048,
дв. вх. №1035 на
10.07.2019 год. вписан Заповед за
в Службата по
отписване:
вписванията гр.
РД-15-429/2019Първомай и отписан 07-25
със Заповед №РД-15429 от 25.07.2019 год.
на кмета на община
Първомай.

1542

1543

1544

1545

1803/03-041803
2019

1804/04-041804
2019

1805/04-041805
2019

1806/04-041806
2019

1546 1807/08-04- 1807

36230 в местността
ЛОЗЕ, категория на земята при
"Лозята", имот номер
неполивни условия: Четвърта,
071033 по картата на
съставляващ имот номер 071033
възстановената собственост (нула; седем; едно; нула; три; три)
за землището на с.
в местността "ЛОЗЯТА” по
Караджалово.
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Караджалово, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,613
Област Пловдивска,
дка. (нула декара шесттотин и
Община Първомай,
тринадесет квадратни метра) с
землището на с.
начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
Караджалово с ЕКАТТЕ
категория на земята при
36230 в местността
неполивни условия: Трета,
208,50 лв. (двеста и
"Лозята", имот номер
съставляващ имот номер 071039 осем лева и 50 ст.)
071039 по картата на
(нула; седем; едно; нула; три;
възстановената собственост девет) в местността "ЛОЗЯТА” по
за землището на с.
картата на възстановената
Караджалово.
собственост за землището на с.
Караджалово, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,580
Област Пловдивска,
дка. (нула декара петстотин и
Община Първомай,
осемдесет квадратни метра) с
землището на с.
начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
Караджалово с ЕКАТТЕ
категория на земята при
169,10 лв. (сто
36230 в местността
неполивни условия: Трета,
шестдесет и девет
"Лозята", имот номер
съставляващ имот номер 071051
лева и 10 ст.)
071051 по картата на
(нула; седем; едно; нула; пет; едно)
възстановената собственост в местността "ЛОЗЯТА” по
за землището на с.
картата на възстановената
Караджалово.
собственост за землището на с.
Караджалово, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,588
дка. (нула декара петстотин
Област Пловдив, община осемдесет и осем квадратни метра)
Първомай, землището на с. с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
Караджалово с ЕКАТТЕ
категория на земята при
36230 , местността
неполивни условия: Четвърта
150,90 лв. (сто и
"Лозята", имот с №071053 (0,529) и Трета (0,059),
петдесет лева и 90
по картата на
съставляващ имот номер 071053 ст.)
възстановената собственост (нула; седем; едно; нула; пет; три)
за землището на с.
в местността "ЛОЗЯТА” по
Караджалово
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Караджалово, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,587
дка. (нула декара петстотин
Област Пловдив, община
осемдесет и седем квадратни
Първомай, землището на с.
метра) с начин на трайно ползване:
Караджалово с ЕКАТТЕ
ЛОЗЕ, категория на земята при
36230 , местността
148,30 лв. (сто
неполивни условия: Четвърта,
"Лозята", имот с №071054
четиридесет и осем
съставляващ имот номер 071054
по картата на
лева и 30 ст.)
(нула; седем; едно; нула; пет;
възстановената собственост
четири) в местността "ЛОЗЯТА”
за землището на с.
по картата на възстановената
Караджалово
собственост за землището на с.
Караджалово, област Пловдив.
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 0,558
141,00 лв. (сто

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

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

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

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

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

Имотът се

2019

1547

1808/08-041808
2019

1548

1809/08-041809
2019

1549

1810/09-041810
2019

1550

1811/09-041811
2019

Първомай, землището на с. дка. (нула декара петстотин
четиридесет и един управлява от кмета
Караджалово с ЕКАТТЕ
петдесет и осем квадратни метра) с лева и 00 ст.)
на община Първомай
36230 , местността
начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
с ЕИК 000471536 на
"Лозята", имот с №071065 категория на земята при
основание чл. 12,
по картата на
неполивни условия: Четвърта,
ал.5 от Закона за
възстановената собственост съставляващ имот номер 071065
общинската
за землището на с.
(нула; седем; едно; нула; шест;
собственост.
Караджалово
пет) в местността "ЛОЗЯТА” по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Караджалово, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,571
дка. (нула декара петстотин
Област Пловдив, община
седемдесет и един квадратни
Имотът се
Първомай, землището на с.
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
Караджалово с ЕКАТТЕ
ЛОЗЕ, категория на земята при
на община Първомай
36230 , местността
144,30 лв. (сто
неполивни условия: Четвърта,
с ЕИК 000471536 на
"Лозята", имот с №071075
четиридесет и
съставляващ имот номер 071075
основание чл. 12,
по картата на
четири лева и 30 ст.)
(нула; седем; едно; нула; седем;
ал.5 от Закона за
възстановената собственост
пет) в местността "ЛОЗЯТА” по
общинската
за землището на с.
картата на възстановената
собственост.
Караджалово
собственост за землището на с.
Караджалово, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,617
дка. (нула декара шестстотин и
Област Пловдив, община
седемнадесет квадратни метра) с
Имотът се
Първомай, землището на с.
начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
управлява от кмета
Караджалово с ЕКАТТЕ
категория на земята при
на община Първомай
36230 , местността
неполивни условия: Четвърта,
209,90 лв. (двеста и с ЕИК 000471536 на
"Лозята", имот с №071080
съставляващ имот номер 071080 девет лева и 90 ст.) основание чл. 12,
по картата на
(нула; седем; едно; нула; осем;
ал.5 от Закона за
възстановената собственост
нула) в местността "ЛОЗЯТА” по
общинската
за землището на с.
картата на възстановената
собственост.
Караджалово
собственост за землището на с.
Караджалово, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,565
дка. (нула декара петстотин
Област Пловдив, община
шестдесет и пет квадратни метра)
Имотът се
Първомай, землището на с.
с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
управлява от кмета
Караджалово с ЕКАТТЕ
категория на земята при
на община Първомай
36230 , местността
142,80 лв. (сто
неполивни условия: Четвърта,
с ЕИК 000471536 на
"Лозята", имот с №071116
четиридесет и два
съставляващ имот номер 071116
основание чл. 12,
по картата на
лева и 80 ст.)
(нула; седем; едно; едно; едно;
ал.5 от Закона за
възстановената собственост
шест) в местността "ЛОЗЯТА” по
общинската
за землището на с.
картата на възстановената
собственост.
Караджалово
собственост за землището на с.
Караджалово, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,868
Област Пловдив, община дка. (нула декара осемстотин
Имотът се
Първомай, землището на с. шестдесет и осем квадратни метра)
управлява от кмета
Караджалово с ЕКАТТЕ
с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
на община Първомай
36230 , местността
категория на земята при
219,40 лв. (двеста и
с ЕИК 000471536 на
"Лозята", имот с №071118 неполивни условия: Четвърта,
деветнадесет лева и
основание чл. 12,
по картата на
съставляващ имот номер 071118 40 ст.)
ал.5 от Закона за
възстановената собственост (нула; седем; едно; едно; едно;
общинската
за землището на с.
осем) в местността "ЛОЗЯТА” по
собственост.
Караджалово
картата на възстановената
собственост за землището на с.

1551

1812/11-041812
2019

1552

1813/12-041813
2019

1553

1814/12-041814
2019

1554

1815/12-041815
2019

1555

1816/15-041816
2019

Караджалово, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,571
дка. (нула декара петстотин
Област Пловдив, община
седемдесет и един квадратни
Имотът се
Първомай, землището на с.
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
Караджалово с ЕКАТТЕ
ЛОЗЕ, категория на земята при
на община Първомай
36230 , местността
144,30 лв. (сто
неполивни условия: Четвърта,
с ЕИК 000471536 на
"Лозята", имот с №071144
четиридесет и
съставляващ имот номер 071144
основание чл. 12,
по картата на
четири лева и 30 ст.)
(нула; седем; едно; едно; четири;
ал.5 от Закона за
възстановената собственост
четири) в местността "ЛОЗЯТА”
общинската
за землището на с.
по картата на възстановената
собственост.
Караджалово
собственост за землището на с.
Караджалово, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,826
дка. (нула декара осемстотин
Област Пловдив, община
двадесет и шест квадратни метра)
Имотът се
Първомай, землището на с.
с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
управлява от кмета
Караджалово с ЕКАТТЕ
категория на земята при
на община Първомай
36230 , местността
неполивни условия: Четвърта,
208,70 лв. (двеста и с ЕИК 000471536 на
"Лозята", имот с №071156
съставляващ имот номер 071156 осем лева и 70 ст.) основание чл. 12,
по картата на
(нула; седем; едно; едно; пет;
ал.5 от Закона за
възстановената собственост
шест) в местността "ЛОЗЯТА” по
общинската
за землището на с.
картата на възстановената
собственост.
Караджалово
собственост за землището на с.
Караджалово, област Пловдив.
Имотът се
Област Пловдивска,
Застроен урегулиран поземлен
управлява от кмета
община Първомай, село
имот с площ 1100 кв.м. (хиляда и 2 428,80 лв. (две
на Община
Татарево, квартал 8; УПИ сто квадратни метра) отреден за
хиляди
Първомай с ЕИК
ХІІ - магазин по плана на с. търговия, съставляващ УПИ ХІІ - четиристотин
000471536 на
Татарево, одобрен със
магазин (дванадесет римско тире двадесет и осем лева основание чл.12, ал.5
заповед №329/30.12.1980 магазин) в кв. 8 (осем) по плана на и 40 ст.)
от Закона за
год.
с. Татарево, област Пловдив.
общинската
собственост.
Поземлен имот с площ от 1,989
дка. (един декар деветстотин
осемдесет и девет квадратни
Имотът се
Област Пловдив, община
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
Първомай, землището на с.
НИВА, категория на земята при
на община Първомай
Воден с ЕКАТТЕ 11627 ,
48,00 лв.
неполивни условия: Девета,
с ЕИК 000471536 на
местността "Баровка", имот
(четиридесет и осем
съставляващ имот номер 010013
основание чл. 12,
с №010013 по картата на
лева и 00 ст.)
(нула; едно; нула; нула; едно; три)
ал.5 от Закона за
възстановената собственост
в местността "БАРОВКА” по
общинската
за землището на с. Воден.
картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на с.
Воден, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,902
дка. (нула декара деветстотин и
Област Пловдив, община два квадратни метра) с начин на
Имотът се
Първомай, землището на с. трайно ползване: НИВА, категория
управлява от кмета
Воден с ЕКАТТЕ 11627 , на земята при неполивни условия:
на община Първомай
18,70 лв.
местността "Екинлик",
Девета, съставляващ имот номер
с ЕИК 000471536 на
(осемнадесет лева и
имот с №020011 по картата 020011 (нула; две; нула; нула;
основание чл. 12,
70 ст.)
на възстановената
едно; едно) в местността
ал.5 от Закона за
собственост за землището "ЕКИНЛИК” по картата на
общинската
на с. Воден.
възстановената собственост за
собственост.
землището на с. Воден, област
Пловдив.

1556

1557

1558

1559

1560

1817/15-041817
2019

Област Пловдив, община
Първомай, землището на с.
Воден с ЕКАТТЕ 11627 ,
местността "Екинлик",
имот с №021001 по картата
на възстановената
собственост за землището
на с. Воден.

1818/16-041818
2019

Област Пловдив, община
Първомай, землището на с.
Воден с ЕКАТТЕ 11627 ,
местността "Екинлик",
имот с №022003 по картата
на възстановената
собственост за землището
на с. Воден.

1819/25-041819
2019

Област Пловдив, община
Първомай, землището на
град Първомай с ЕКАТТЕ
59080, имот с №818313 по
картата на възстановената
собственост за землището
на гр. Първомай, област
Пловдив.

1820/07-051820
2019

Област Пловдив, община
Първомай, землището на с.
Воден с ЕКАТТЕ 11627 ,
местността "Батак дере",
имот с №024001 по картата
на възстановената
собственост за землището
на с. Воден.

1821/07-051821
2019

Област Пловдив, община
Първомай, землището на с.
Воден с ЕКАТТЕ 11627 ,
местността "Батак дере",
имот с №025003 по картата
на възстановената
собственост за землището
на с. Воден.

1561 1822/07-05- 1822

Област Пловдив, община

Поземлен имот с площ от 4,040
дка. (четири декара и четиридесет
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: НИВА, категория
на земята при неполивни условия:
Десета, съставляващ имот номер
32,70 лв. (тридесет
021001 (нула; две; едно; нула;
и два лева и 70 ст.)
нула; едно) в местността
"ЕКИНЛИК” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Воден, област
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 2,806
дка. (два декара осемстотин и шест
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: НИВА, категория
на земята при неполивни условия:
22,70 лв. (двадесет
Десета, съставляващ имот номер
и два лева и 70 ст.)
022003 (нула; две; две;нула; нула;
три) в местността "ЕКИНЛИК” по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Воден, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,085
дка. (нула декара, осемдесет и пет
квадратни метра) с начин на
трайно ползване:
219,30 лв. (двеста и
ЕЛЕКТРОПРОВОД, съставляващ
деветнадесет лева и
имот с номер 818313 (осем; едно;
30 ст.)
осем; три; едно; три) по картата на
възстановената собственост за
землището на град Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,580
дка. (нула декара петстотин и
осемдесет квадратни метра) с
начин на трайно ползване: НИВА,
категория на земята при
неполивни условия: Десета,
4,70 лв. (четири
съставляващ имот номер 024001
лева и 70 ст.)
(нула; две; четири; нула; нула;
едно) в местността "БАТАК
ДЕРЕ” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Воден, област
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,600
дка. (нула декара шестстотин
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: НИВА, категория
на земята при неполивни условия:
4,90 лв. (четири
Десета, съставляващ имот номер
лева и 90 ст.)
025003 (нула; две; пет; нула; нула;
три) в местността "БАТАК ДЕРЕ”
по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Воден, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0, 426
3,50 лв. (три лева и

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

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

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

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

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

2019

1562

1823/08-051823
2019

1563

1824/08-051824
2019

1564

1825/08-051825
2019

1565

1826/09-051826
2019

Първомай, землището на с.
Воден с ЕКАТТЕ 11627 ,
местността "Батак дере",
имот с №026012 по картата
на възстановената
собственост за землището
на с. Воден.

дка. (нула декара четиристотин
50 ст.)
управлява от кмета
двадесет и шест квадратни метра)
на община Първомай
с начин на трайно ползване:
с ЕИК 000471536 на
НИВА, категория на земята при
основание чл. 12,
неполивни условия: Десета,
ал.5 от Закона за
съставляващ имот номер 026012
общинската
(нула; две; шест; нула; едно; две) в
собственост.
местността "БАТАК ДЕРЕ” по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Воден, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 2,697
дка. (два декара шестстотин
деветдесет и седем квадратни
Област Пловдив, община
Имотът се
метра) с начин на трайно ползване:
Първомай, землището на с.
управлява от кмета
НИВА, категория на земята при
Воден с ЕКАТТЕ 11627 ,
на община Първомай
неполивни условия: Девета,
местността "Юрук юрду",
55,80 лв. (петдесет с ЕИК 000471536 на
съставляващ имот номер 027007
имот с №027007 по картата
и пет лева и 80 ст.) основание чл. 12,
(нула; две; седем; нула; нула;
на възстановената
ал.5 от Закона за
седем) в местността "ЮРУК
собственост за землището
общинската
ЮРДУ” по картата на
на с. Воден.
собственост.
възстановената собственост за
землището на с. Воден, област
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0, 985
дка. (нула декара деветстотин
Област Пловдив, община осемдесет и пет квадратни метра) с
Имотът се
Първомай, землището на с. начин на трайно ползване: НИВА,
управлява от кмета
Воден с ЕКАТТЕ 11627 , категория на земята при
на община Първомай
местността "Жевиз кайряк", неполивни условия: Девета,
23,80 лв. (двадесет с ЕИК 000471536 на
имот с №028001 по картата съставляващ имот номер 028001 и три лева и 80 ст.) основание чл. 12,
на възстановената
(нула; две; осем; нула; нула; едно)
ал.5 от Закона за
собственост за землището в местността "ЖЕВИЗ КАЙРЯК”
общинската
на с. Воден.
по картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на с.
Воден, област Пловдив
Поземлен имот с площ от 3,566
дка. (три декара петстотин
шестдесет и шест квадратни
Област Пловдив, община
Имотът се
метра) с начин на трайно ползване:
Първомай, землището на с.
управлява от кмета
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
Воден с ЕКАТТЕ 11627 ,
на община Първомай
на земята при неполивни условия:
местността "Жевиз кайряк",
86,10 лв. (осемдесет с ЕИК 000471536 на
Девета, съставляващ имот номер
имот с №029010 по картата
и шест лева и 10ст.) основание чл. 12,
029010 (нула; две; девет; нула;
на възстановената
ал.5 от Закона за
едно; нула) в местността "ЖЕВИЗ
собственост за землището
общинската
КАЙРЯК” по картата на
на с. Воден.
собственост.
възстановената собственост за
землището на с. Воден, област
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0, 903
Област Пловдив, община
Имотът се
дка. (нула декара деветстотин и
Първомай, землището на с.
управлява от кмета
три квадратни метра) с начин на
Воден с ЕКАТТЕ 11627 ,
на община Първомай
трайно ползване: НИВА, категория
местността "Батак дере",
8,50 лв. (осем лева с ЕИК 000471536 на
на земята при неполивни условия:
имот с №030001 по картата
и 50 ст.)
основание чл. 12,
Десета, съставляващ имот номер
на възстановената
ал.5 от Закона за
030001 (нула; три; нула; нула;
собственост за землището
общинската
нула; едно) в местността "БАТАК
на с. Воден.
собственост.
ДЕРЕ” по картата на

1566

1567

1568

1569

1570

1827/09-051827
2019

Област Пловдив, община
Първомай, землището на с.
Воден с ЕКАТТЕ 11627 ,
местността "Батак дере",
имот с №031001 по картата
на възстановената
собственост за землището
на с. Воден.

1828/09-051828
2019

Област Пловдив, община
Първомай, землището на с.
Воден с ЕКАТТЕ 11627 ,
местността "Беджаре",
имот с №033001 по картата
на възстановената
собственост за землището
на с. Воден.

1829/09-051829
2019

Област Пловдив, община
Първомай, землището на с.
Воден с ЕКАТТЕ 11627 ,
местността "Беджаре",
имот с №033003 по картата
на възстановената
собственост за землището
на с. Воден.

1830/10-051830
2019

Област Пловдив, община
Първомай, землището на с.
Воден с ЕКАТТЕ 11627 ,
местността "Беджаре",
имот с №034001 по картата
на възстановената
собственост за землището
на с. Воден.

1831/10-051831
2019

Област Пловдив, община
Първомай, землището на с.
Воден с ЕКАТТЕ 11627 ,
местността "Беджаре",
имот с №034003 по картата
на възстановената
собственост за землището

възстановената собственост за
землището на с. Воден, област
Пловдив
Поземлен имот с площ от 0, 677
дка. (нула декара шестстотин
седемдесет и седем квадратни
метра) с начин на трайно ползване:
НИВА, категория на земята при
16,30 лв.
неполивни условия: Девета,
(шестнадесет лева и
съставляващ имот номер 031001
30 ст.)
(нула; три; едно; нула; нула; едно)
в местността "БАТАК ДЕРЕ” по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Воден, област Пловдив
Поземлен имот с площ от 3,298
дка. (три декара двеста деветдесет
и осем квадратни метра) с начин
на трайно ползване: НИВА,
категория на земята при
79,60 лв.
неполивни условия: Девета,
(седемдесет и девет
съставляващ имот номер 033001
лева и 60 ст.)
(нула; три; три; нула; нула; едно) в
местността "БЕДЖАРЕ” по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Воден, област Пловдив
Поземлен имот с площ от 4,846
дка. (четири декара осемстотин
четиридесет и шест квадратни
метра) с начин на трайно ползване:
НИВА, категория на земята при
117,00 лв. (сто и
неполивни условия: Девета,
седемнадесет лева и
съставляващ имот номер 033003
00 ст.)
(нула; три; три; нула; нула; три) в
местността "БЕДЖАРЕ” по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Воден, област Пловдив
Поземлен имот с площ от 0,250
дка. (нула декара двеста и петдесет
квадратни метра) с начин на
трайно ползване: ЛИВАДА,
категория на земята при
неполивни условия: Девета,
3,70 лв. (три лева и
съставляващ имот номер 034001 70 ст.)
(нула; три; четири; нула; нула;
едно) в местността "БЕДЖАРЕ” по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Воден, област Пловдив
Поземлен имот с площ от 1, 002
дка. (един декар и два квадратни
метра) с начин на трайно ползване: 24,20 лв. (двадесет
НИВА, категория на земята при
и четири лева лева и
неполивни условия: Девета,
20 ст.)
съставляващ имот номер 034003
(нула; три; четири; нула; нула; три)

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

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

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

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

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

на с. Воден.

1571

1572

1573

1574

1832/10-051832
2019

1833/13-051833
2019

1834/13-051834
2019

1835/13-051835
2019

1836/14-051575
1836
2019

в местността "БЕДЖАРЕ” по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Воден, област Пловдив
Поземлен имот с площ от 2,622
дка. (два декара шестстотин
Област Пловдив, община двадесет и два квадратни метра) с
Първомай, землището на с. начин на трайно ползване:
Воден с ЕКАТТЕ 11627,
ЛИВАДА, категория на земята при
42,20 лв.
местността "Беджаре",
неполивни условия: Девета,
(четиридесет и два
имот с №034008 по картата съставляващ имот номер 034008
лева и 20 ст.)
на възстановената
(нула; три; четири; нула; нула;
собственост за землището осем) в местността "БЕДЖАРЕ” по
на с. Воден.
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Воден, област Пловдив
Поземлен имот с площ от 3,158
дка. (три декара сто петдесет и
осем квадратни метра) с начин на
Област Пловдив, община
трайно ползване: НИВА, категория
Първомай, землището на с.
на земята при неполивни условия:
Воден с ЕКАТТЕ 11627,
76,30 лв.
Девета, съставляващ имот номер
местността "Айкъна", имот
(седемдесет и шест
036006 (нула; три; шест; нула;
с №036006 по картата на
лева и 30 ст.)
нула; шест) в местността
възстановената собственост
"АЙКЪНА” по картата на
за землището на с. Воден.
възстановената собственост за
землището на с. Воден, област
Пловдив
Поземлен имот с площ от 0,726
дка. (нула декара седемстотин
двадесет и шест квадратни метра)
Област Пловдив, община
с начин на трайно ползване:
Първомай, землището на с.
НИВА, категория на земята при
Воден с ЕКАТТЕ 11627,
неполивни условия: Девета,
17,50 лв.
местността "Армутлука",
съставляващ имот номер 040001 (седемнадесет лева
имот с №040001 по картата
(нула; четири; нула; нула; нула;
и 50 ст.)
на възстановената
едно) в местността
собственост за землището
"АРМУТЛУКА” по картата на
на с. Воден.
възстановената собственост за
землището на с. Воден, област
Пловдив
Поземлен имот с площ от 0,498
дка. (нула декара четиристотин
деветдесет и осевм квадратни
Област Пловдив, община
метра) с начин на трайно ползване:
Първомай, землището на с.
НИВА, категория на земята при
Воден с ЕКАТТЕ 11627,
неполивни условия: Девета,
12,00 лв.
местността "Армутлука",
съставляващ имот номер 040006 (дванадесет лева и
имот с №040006 по картата
(нула; четири; нула; нула; нула;
00 ст.)
на възстановената
шест) в местността
собственост за землището
"АРМУТЛУКА” по картата на
на с. Воден.
възстановената собственост за
землището на с. Воден, област
Пловдив
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 2,599
Първомай, землището на с. дка. (два декара петстотин
38,20 лв. (тридесет
Воден с ЕКАТТЕ 11627,
деветдесет и девет квадратни
и осем лева и 20 ст.)
местността "Чаира", имот с метра) с начин на трайно ползване:

собственост.

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

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

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

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

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на

1576

1837/14-051837
2019

1577

1838/20-051838
2019

1578

1839/20-051839
2019

1579

1840/20-051840
2019

1580

1841/21-051841
2019

№041021 по картата на
ЛИВАДА, категория на земята при
основание чл. 12,
възстановената собственост неполивни условия: Девета,
ал.5 от Закона за
за землището на с. Воден. съставляващ имот номер 041021
общинската
(нула; четири; едно; нула; две;
собственост
едно) в местността "ЧАИРА” по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Воден, област Пловдив
Поземлен имот с площ от 0,473
дка. (нула декара четиристотин
седемдесет и три квадратни метра)
Имотът се
Област Пловдив, община
с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
Първомай, землището на с.
ЛИВАДА, категория на земята при
на община Първомай
Воден с ЕКАТТЕ 11627,
неполивни условия: Девета,
7,00 лв. (седем лева с ЕИК 000471536 на
местността "Чаира", имот с
съставляващ имот номер 042007 и 00 ст.)
основание чл. 12,
№042007 по картата на
(нула; четири; две; нула; нула;
ал.5 от Закона за
възстановената собственост
седем) в местността "ЧАИРА” по
общинската
за землището на с. Воден.
картата на възстановената
собственост
собственост за землището на с.
Воден, област Пловдив
Поземлен имот с площ от 1,511
дка. (един декар петстотин и
единадесет квадратни метра) с
Имотът се
Област Пловдив, община
начин на трайно ползване:
управлява от кмета
Първомай, землището на с.
ЛИВАДА, категория на земята при
на община Първомай
Воден с ЕКАТТЕ 11627,
неполивни условия: Девета,
22,20 лв. (двадесет с ЕИК 000471536 на
местността "Чаира", имот с
съставляващ имот номер 043002 и два лева и 20ст.) основание чл. 12,
№043002 по картата на
(нула; четири; три; нула; нула; две)
ал.5 от Закона за
възстановената собственост
в местността "ЧАИРА” по картата
общинската
за землището на с. Воден.
на възстановената собственост за
собственост
землището на с. Воден, област
Пловдив
Поземлен имот с площ от 8,813
дка. (осем декара осемстотин и
тринадесет квадратни метра) с
Имотът се
Област Пловдив, община
начин на трайно ползване:
управлява от кмета
Първомай, землището на с.
ЛИВАДА, категория на земята при
на община Първомай
Воден с ЕКАТТЕ 11627,
129, 60 лв. (сто
неполивни условия: Девета,
с ЕИК 000471536 на
местността "Чаира", имот с
двадесет и девет
съставляващ имот номер 044001
основание чл. 12,
№044001 по картата на
лева и 60 ст.)
(нула; четири; четири; нула; нула;
ал.5 от Закона за
възстановената собственост
едно) в местността "ЧАИРА” по
общинската
за землището на с. Воден.
картата на възстановената
собственост
собственост за землището на с.
Воден, област Пловдив
Поземлен имот с площ от 0,301
дка. (нула декара триста и един
квадратни метра) с начин на
Имотът се
Област Пловдив, община
трайно ползване: ЛИВАДА,
управлява от кмета
Първомай, землището на с.
категория на земята при
на община Първомай
Воден с ЕКАТТЕ 11627,
неполивни условия: Девета,
4,40 лв. (четири
с ЕИК 000471536 на
местността "Чаира", имот с
съставляващ имот номер 044004 лева и 40 ст.)
основание чл. 12,
№044004 по картата на
(нула; четири; четири; нула; нула;
ал.5 от Закона за
възстановената собственост
четири) в местността "ЧАИРА” по
общинската
за землището на с. Воден.
картата на възстановената
собственост
собственост за землището на с.
Воден, област Пловдив
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 0,194
21,90 лв (двадесет и Имотът се
Първомай, землището на с. дка. (нула декара сто деветдесет и един лева и 90 ст. ) управлява от кмета

Воден с ЕКАТТЕ 11627,
местността "Бостанлък",
имот с №046020 по картата
на възстановената
собственост за землището
на с. Воден.
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четири квадратни метра) с начин
на община Първомай
на трайно ползване: НИВА,
с ЕИК 000471536 на
категория на земята при
основание чл. 12,
неполивни условия: Пета,
ал.5 от Закона за
съставляващ имот номер 046020
общинската
(нула; четири; шест; нула; две;
собственост
нула) в местността
"БОСТАНЛЪК” по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Воден, област
Пловдив
Поземлен имот с площ от 5,770
дка. (пет декара седемстотин и
седемдесет квадратни метра) с
Област Пловдив, община
Имотът се
начин на трайно ползване: НИВА,
Първомай, землището на с.
управлява от кмета
категория на земята при
Воден с ЕКАТТЕ 11627,
593,80 лв
на община Първомай
неполивни условия: Пета,
местността "Бостанлъка",
(петстотин
с ЕИК 000471536 на
съставляващ имот номер 048008
имот с №048008 по картата
деветдесет и три
основание чл. 12,
(нула; четири; осем; нула; нула;
на възстановената
лева и 80 ст. )
ал.5 от Закона за
осем) в местността
собственост за землището
общинската
"БОСТАНЛЪКА” по картата на
на с. Воден.
собственост
възстановената собственост за
землището на с. Воден, област
Пловдив
Поземлен имот с площ от 3,778
дка. (три декара седемстотин и
седемдесет и осем квадратни
Имотът се
Област Пловдив, община
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
Първомай, землището на с.
НИВА, категория на земята при
на община Първомай
Воден с ЕКАТТЕ 11627,
388,80 лв. (триста
неполивни условия: Пета,
с ЕИК 000471536 на
местността "Ясака", имот с
осемдесет и осем
съставляващ имот номер 053001
основание чл. 12, ал.
№053001 по картата на
лева и 80 ст.)
(нула; пет; три; нула; нула; едно) в
5 от Закона за
възстановената собственост
местността "ЯСАКА” по картата
общинската
за землището на с. Воден.
на възстановената собственост за
собственост.
землището на с. Воден, област
Пловдив
Застроен урегулиран поземлен
имот, предназначен за жилищно
Област Пловдивска,
строителство с площ от 1 900 кв.
община Първомай, гр.
Имотът се
м. (хиляда и деветстотин
15 549,90 лв.
Първомай, кв. Дебър, кв.24,
управлява от кмета
квавадратни метра), съставляващ (петнадесет хиляди
УПИ ІХ- 583 по
на Община
УПИ ІХ - 583 (девет римско тире петстотин
регулацинния план на
Първомай с ЕИК
петстотин осемдесет и три
четиридесет и девет
кв.Дебър, одобрен със
000471536 на
арабско) в квартал 24 (двадесет и лева и 90 ст.) В т.ч.:
заповед №626/1965 год. и
основание чл.12, ал.5
четири) по регулацинния план на за земя - 8 595,60 лв.
изменен със заповед №РДот Закона за
кв. Дебър, гр. Първомай, ведно с и за сграда - 6
15-175/25.03.2019 г. на
общинската
масивна едноетажна сграда със ЗП 954,30 лв.
кмета на община
собственост.
-146 кв.м. (сто четиридесет и шест
Първомай.
квадратни метра), построена 1968
година.
Област Пловдивска,
Незасроен урегулиран поземлен
Имотът се
община Първомай, село
имот с площ от 1 377,00 кв.м.
управлява от кмета
7 435, 80 лв. (седем
Искра, кв. 14, УПИ VІ (хиляда триста седемдесет и седем
на Община
хиляди
общински, търговия,
квадратни метра), съставляващ
Първомай с ЕИК
четиристотин
услуги и възстановяване по УПИ VІ - общински, търговия,
000471536 на
тридесет и пет лева
регулационния план на с. услуги и възстановяване (шест
основание чл.12, ал.5
и 80 ст.)
Искра , одобрен със
римско тире общински, търговия,
от Закона за
заповед №308/1971 год. и услуги и възстановяване) в кв. 14
общинската
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изменен със заповед №РД- (четиринадесет) по плана на с.
собственост.
15- 81/05.02.2018 год. на
Искра, община Първомай, област
кмета на община Първомай Пловдив.
Поземлен имот с площ от 5,071
дка. (пет декара, седемдесет и един
Област Пловдив, община квадратни метра) с начин на
Имотът се
Първомай, землището на с. трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
управлява от кмета
Искра с ЕКАТТЕ 32826,
НИВА, категория на земята при
на община Първомай
410,80 лв.
местността "Чалийките", неполивни условия: Шеста;
с ЕИК 000471536 на
(четиристотин и
имот №000380 по картата съставляваща имот с номер 000380
основание чл.12, ал.5
десет лева и 80 ст.)
на възстановената
(нула; нула; нула; три; осем; нула)
от Закона за
собственост за землището в местността "ЧАЛИЙКИТЕ" по
общинската
на с. Искра.
картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на село
Искра, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 4,573
дка. (четири декара, петстотин
седемдесет и три квадратни метра)
Област Пловдив, община
Имотът се
с начин на трайно ползване:
Първомай, землището на с.
управлява от кмета
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
Искра с ЕКАТТЕ 32826,
на община Първомай
на земята при неполивни условия: 370,40 лв. (триста и
местността "Машаталан",
с ЕИК 000471536 на
Шеста, съставляваща имот с номер седемдесет лева и 40
имот №000383 по картата
основание чл.12, ал.5
000383 (нула; нула; нула; три;
ст.)
на възстановената
от Закона за
осем; три) в местността
собственост за землището
общинската
"МАШАТАЛАН" по картата на
на с. Искра
собственост.
възстановената собственост за
землището на село Искра, област
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 3,574
дка. (три декара, петстотин
седемдесет и четири квадратни
Имотът се
Област Пловдив, община метра) с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
Първомай, землището на с. ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
на община Първомай
Искра с ЕКАТТЕ 32826,
на земята при неполивни условия:
32,20 лв. (тридесет с ЕИК 000471536 на
местността "Хасара", имот Десета, съставляваща имот с
и два лева и 20 ст.) основание чл.12, ал.5
№000390 по картата на
номер 000390 (нула; нула; нула;
от Закона за
възстановената собственост три; девет; нула) в местността
общинската
за землището на с. Искра "ХАСАРА" по картата на
собственост.
възстановената собственост за
землището на село Искра, област
Пловдив
Поземлен имот с площ от 0,839
дка. (нула декара, осемстотин
тридесет и девет квадратни метра)
Имотът се
Област Пловдив, община с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
Първомай, землището на с. ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
на община Първомай
Искра с ЕКАТТЕ 32826,
на земята при неполивни условия:
68,00 лв. (шестдесет с ЕИК 000471536 на
местността "Хасара", имот Шеста, съставляваща имот с номер
и осем лева и 00 ст.) основание чл.12, ал.5
№000393 по картата на
000393 (нула; нула; нула; три;
от Закона за
възстановената собственост девет; три) в местността
общинската
за землището на с. Искра "ХАСАРА" по картата на
собственост.
възстановената собственост за
землището на село Искра, област
Пловдив
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 1,330
Имотът се
24,70 лв. (двадесет
Първомай, землището на с. дка. (един декар, триста и тридесет
управлява от кмета
и четири лева и 70
Искра с ЕКАТТЕ 32826,
квадратни метра) с начин на
на община Първомай
ст.)
местността "Къзлара", имот трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
с ЕИК 000471536 на
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№000421 по картата на
НИВА, категория на земята при
основание чл.12, ал.5
възстановената собственост неполивни условия: Десета (1,158)
от Закона за
за землището на с. Искра Шеста (0,121) и Пета (0,051),
общинската
съставляваща имот с номер 000421
собственост.
(нула; нула; нула; четири, две,
едно) в местността "КЪЗЛАРА" по
картата на възстановената
собственост за землището на село
Искра, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,970
дка. (един декар, деветстотин и
седемдесет квадратни метра) с
Имотът се
Област Пловдив, община начин на трайно ползване:
управлява от кмета
Първомай, землището на с. ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
на община Първомай
Искра с ЕКАТТЕ 32826,
на земята при неполивни условия:
69,00 лв. (шестсет и с ЕИК 000471536 на
местността "Къзлара", имот Осма, съставляваща имот с номер
девет лева и 00 ст.) основание чл.12, ал.5
№000424 по картата на
000424 (нула; нула; нула; четири,
от Закона за
възстановената собственост две, четири) в местността
общинската
за землището на с. Искра "КЪЗЛАРА" по картата на
собственост.
възстановената собственост за
землището на село Искра, област
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 3,141
дка. (три декара, сто четиридесет и
един квадратни метра) с начин на
Област Пловдив, община
Имотът се
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
Първомай, землището на с.
управлява от кмета
НИВА, категория на земята при
Искра с ЕКАТТЕ 32826,
на община Първомай
неполивни условия: Осма,
87,90 лв. (осемдесет
местността "Пърженака",
с ЕИК 000471536 на
съставляваща имот с номер 000426 и седем лева и 90
имот №000426 по картата
основание чл.12, ал.5
(нула; нула; нула; четири, две,
ст.)
на възстановената
от Закона за
шест) в местността
собственост за землището
общинската
"ПЪРЖЕНАКА" по картата на
на с. Искра
собственост.
възстановената собственост за
землището на село Искра, област
Пловдив.
Сгради построени в УПИ ІХ общински и озеленяване в кв.24 по
регулационния план на с.Брягово,
както следва: 1. Първи етаж със ЗП
- 204 кв.м. (двеста и четири
квадратни метра), включващ
помещения: за лекарски кабинет,
Област Пловдив, община за зъболекарски кабинет,
Имотът се
Първомай, с. Брягово, УПИ манипулационна, тоалетна, бившо 6 208,60 лв. (шест управлява от кмета
ІХ - общ. и озеленяване в АТЦ, пощенски салон, склад,
хиляди двеста и
на Община
кв.24 по регулационния
тоалетна и коридор, ведно с 1/2
осем лева и 60 ст.) в Първомай с ЕИК
план на с.Брягово, одобрен идеални части от общите части на т.ч.: Сграда 1 - 5
000471536 на
със заповед №РД - 15двуетажна масивна сграда със ЗП - 401,80 лв. за сграда основание чл.12, ал.5
62/1988 год.. и изменен със 204 кв.м. (двеста и четири
2 - 584,90 лв. и за
от Закона за
заповед №РД-15квадратни метра) построена 1948 сграда 3-221,90 лв. общинската
133/14.03.2016 год.
год. и притроявана 1975 год.. Изба
собственост.
със ЗП - 104 кв.м. (сто и четири
квадратни метра). 2. Полумасивна
сграда /склад/ със ЗП - 58 кв.м.
(петдесет и осем квадратни метра),
строена 1975 год.. 3. Паянтова
сграда /склад/ със ЗП - 22
кв.м..(двадесет и два квадратни

метра) построена 1975 година.
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Област Пловдив, община
Първомай, гр. Първомай,
кв. Любеново, квартал 36,
УПИ ІХ по регулационния
план на кв. Любеново
одобрен със заповеди
№318/1933 год. и
№2460/1933 год.,
административен адрес на
имота: ул. "Захари
Стоянов" №21

1855/19-061855
2019

Област Пловдивска,
община Първомай, с. Бяла
река, квартал 30, УПИ V –
554, 555 по регулационния
план на с. Бяла река,
одобрен със заповед
№336/1967 год.,
административен адрес на
имота: улица "1-ва", №99

1856/22-071856
2019

1857/22-071857
2019

1858/22-071858
2019

Застроен урегулиран поземлен
имот с площ от 532 кв.м.
(петстотин тридесет и два
квадратни метра) предназначен за
жилищно строителство,
съставляващ УПИ ІХ (девет
римско) в квартал 36 (тридесет и
шести) по регулационният план на
кв. Любеново, гр. Първомай,
област Пловдив.

Имотът се
управлява от кмета
2 872,80 лв. (две
на община Първомай
хиляди осемстотин с ЕИК 000471536 на
седемдесет и два
основание чл.12, ал.5
лева и 80 ст.)
от Закона за
общинската
собственост.

Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 630 кв.м.
Имотът се
(шестстотин и тридесет квадратни
управлява от кмета
метра), предназначен за жилищно
на община Първомай
1 391,00 лв. (хиляда
строителство, съставляващ УПИ V
с ЕИК 000471536 на
триста деветдесет и
– 554, 555 (пет римско тире
основание чл.12, ал.5
един лева и 00 ст.)
петстотин петдесет и четири,
от Закона за
петстотин петдесет и пет арабско)
общинската
в кв. 30 (тридесет) по плана на с.
собственост
Бяла река, обл. Пловдив.
Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 1 240 кв.м. (хиляда
Имотът се
Област Пловдивска,
двеста и четиридесет квадратни
управлява от кмета
община Първомай, село
метра) с приложени улична и
2 351,00 лв. (две
на община Първомай
Буково, кв. 53, УПИ VІІІ по дворищна регулации,
хиляди триста
с ЕИК 000471536 на Продаден на Айсер Раиф
плана на с. Буково одобрен предназначен за жилищно
петдесет и един лева основание чл.12, ал.5 Салибрям от с. Буково.
със Заповед №695/1955
строителство, съставляващ УПИ и 00 ст.)
от Закона за
год..
VІІІ (осем римско) в кв. 53
общинската
(петдесет и три) по регулационния
собственост
план на с. Буково, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 3,585
дка. (три декара, петстотин
Област Пловдивска,
осемдесет и пет квадратни метра) с
Имотът се
община Първомай,
начин на трайно ползване:
управлява от кмета
землището на село
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
на община Първомай
Татарево с ЕКАТТЕ 72093, на земята при неполивни условия: 261,30 лв. (двеста
с ЕИК 000471536 на Продаден на Димитър Йорданов
местност „Дурука котк.
Шеста, съставляващ имот
шестдесет и един
основание чл.12, ал.5 Костадинов от гр. София.
могили” имот №004034 по №004034 (нула, нула, четири,
лева и 30 ст.)
от Закона за
картата на възстановената нула, три, четири) в местността
общинската
собственост за землището "ДУРУКА КОТ. МОГИЛИ" по
собственост.
на с. Татарево.
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Татарево.
Поземлен имот с площ от 17,516
дка. (седемнадесет декара,
петстотин и шестнадесет
Имотът се
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на
управлява от кмета
община Първомай,
трайно ползване: ХРАСТИ
на Община
землището на село Брягово
категория на земята при
2 703,60 лв. (две
Първомай с ЕИК
с ЕКАТТЕ 06745, местност
Продаден на Николай Ангелов
неполивни условия: Шеста,
хиляди седемстотин 000471536 на
"Радева кория", имот
Ситнов от с. Брягово
съставляващ имот с №182009
и три лева и 60 ст.) основание чл.12, ал.5
№182009 по картата на
(едно; осем; две; нула; нула; девет)
от Закона за
възстановената собственост
в местността "РАДЕВА КОРИЯ"
общинската
за землището на с. Брягово.
по картата на възстановената
собственост
собственост за землището на с.
Брягово.

Договор за покупкопродажба вписанпод
№65, том 6 на
16.10.2019, вх. №1640,
дв.вх. №1640, дв.вх.
№1615 в Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
със заповед №15-614
от 25.10.2019 год.

Заповед за
отписване:
РД-15-614/201910-25

Договор за покупко
продажба вписан под
№112, том 6, вх.
№1697, дв.вх. №1705
на 24.10.2019 год. в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
съсЗаповед №РД-15624 от 01.11.2019 год.
на Кмета на община
Първомай.

Заповед за
отписване:
РД-15-624/201911-01

Договор за покупко
продажба вписан под
№112, том 6, вх.
№1697, дв.вх. №1705
на 24.10.2019 год. в
Службата по
вписванията гр.
Първомай и отписан
съсЗаповед №РД-15623 от 01.11.2019 год.
на Кмета на община
Първомай.

1598

1599

1600

1859/30-071859
2019

Област Пловдив, община
Първомай, землището на с.
Искра с ЕКАТТЕ 32826,
местността "Гюргенлик",
имот №000438 по картата
на възстановената
собственост за землището
на с. Искра

1860/30-071860
2019

Област Пловдив, община
Първомай, землището на с.
Искра с ЕКАТТЕ 32826,
местността "Гюргенлик",
имот №000439 по картата
на възстановената
собственост за землището
на с. Искра

1861/31-071861
2019

Област Пловдив, община
Първомай, землището на с.
Искра с ЕКАТТЕ 32826,
местността "Гюргенлик",
имот №000446 по картата
на възстановената
собственост за землището
на с. Искра

1601

1862/31-071862
2019

Област Пловдив, община
Първомай, землището на с.
Искра с ЕКАТТЕ 32826,
местността "Гюргенлик",
имот №000452 по картата
на възстановената
собственост за землището
на с. Искра

1602

1863/31-071863
2019

Област Пловдив, община
Първомай, землището на с.
Искра с ЕКАТТЕ 32826,
местността "Гюргенлик",

Поземлен имот с площ от 1,544
дка. (един декар, петстотин
четиридесет и четири квадратни
метра) с начин на трайно ползване:
НИВА, категория на земята при
неполивни условия: Пета (0,767) и
201,70 лв. (двеста и
Четвърта (0,777), съставляваща
един лева и 70 ст.)
имот с номер 000438 (нула; нула;
нула; четири, три, осем) в
местността "ГЮРГЕНЛИК" по
картата на възстановената
собственост за землището на село
Искра, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 7,250
дка. (седем декара, двеста и
петдесет квадратни метра) с начин
на трайно ползване:
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
на земята при неполивни условия:
289,90 лв. (двеста
Девета (6,445) и Четвърта (0,805),
осемдесет и девет
съставляваща имот с номер 000439
лева и 90 ст.)
(нула; нула; нула; четири, три,
девет) в местността
"ГЮРГЕНЛИК" по картата на
възстановената собственост за
землището на село Искра, област
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 3,737
дка. (три декара, седемстотин
тридесет и седем квадратни метра)
с начин на трайно ползване
ползване: ИЗОСТАВЕНА НИВА,
категория на земята при
320,30 лв. (триста и
неполивни условия: Девета (2,130)
двадесет лева и 30
и Четвърта (1,607), съставляваща
ст.)
имот с номер 000446 (нула; нула;
нула; четири, четири; шест) в
местността "ГЮРГЕНЛИК" по
картата на възстановената
собственост за землището на село
Искра, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 4,835
дка. (четири декара, осемстотин
тридесет и пет квадратни метра) с
начин на трайно ползване
ползване: ИЗОСТАВЕНА НИВА,
категория на земята при
127,90 лв. (сто
неполивни условия: Девета,
двадесет и седем
съставляваща имот с номер 000452 лева и 90 ст.)
(нула; нула; нула; четири, пет; две)
в местността "ГЮРГЕНЛИК" по
картата на възстановената
собственост за землището на село
Искра, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,943
дка. (един декар, деветстотин
51,40 лв. (петдесет
четиридесет и три квадратни
и един лева и 40 ст.)
метра) с начин на трайно ползване

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

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

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

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
№13-104 от
20.02.2019 г. за 1
год. с Динко Иванов
Ицов
Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на

имот №000453 по картата
на възстановената
собственост за землището
на с. Искра

1603

1604

1605

1606

1864/02-081864
2019

1865/02-081865
2019

1866/02-081866
2019

1867/05-081867
2019

ползване: ИЗОСТАВЕНА НИВА,
категория на земята при
неполивни условия: Девета,
съставляваща имот с номер 000453
(нула; нула; нула; четири, пет; три)
в местността "ГЮРГЕНЛИК" по
картата на възстановената
собственост за землището на село
Искра, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 6,704
дка. (шест декара, седемстотин и
четири квадратни метра) с начин
Област Пловдив, община
на трайно ползване ползване:
Първомай, землището на с.
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
Искра с ЕКАТТЕ 32826,
на земята при неполивни условия: 236,10 лв. (двеста
местността "Гюргенлик",
Девета (6,222) и Четвърта (0,482), тридесет и шест
имот №000455 по картата
съставляваща имот с номер 000455 лева и 10 ст.)
на възстановената
(нула; нула; нула; четири, пет, пет)
собственост за землището
в местността "ГЮРГЕНЛИК" по
на с. Искра
картата на възстановената
собственост за землището на село
Искра, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 4,088
дка. (четири декара, осемдесет
осем квадратни метра) с начин на
Област Пловдив, община трайно ползване ползване:
Първомай, землището на с. ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
Искра с ЕКАТТЕ 32826,
на земята при неполивни условия: 265,80 лв. (двеста
местността "Къзлара", имот Осма (1,671) и Пета (2,417),
шестдесет и пет
№000458 по картата на
съставляваща имот с номер 000458 лева и 80 ст.)
възстановената собственост (нула; нула; нула; четири, пет,
за землището на с. Искра осем) в местността "КЪЗЛАРА" по
картата на възстановената
собственост за землището на село
Искра, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 11,031
дка. (единадесет декара, тридесет и
един квадратни метра) с начин на
трайно ползване ползване:
Област Пловдив, община
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
Първомай, землището на с.
на земята при неполивни условия: 516,50 лв.
Искра с ЕКАТТЕ 32826,
Осма (9,521), Пета (0,788) и Трета (петстотин и
местността "Къзлара", имот
(0,722) съставляваща имот с номер шестнадесет лева и
№000428 по картата на
000428 (нула; нула; нула; четири, 50 ст.)
възстановената собственост
две, осем) в местността
за землището на с. Искра
"КЪЗЛАРА" по картата на
възстановената собственост за
землището на село Искра, област
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 6,007
Област Пловдив, община дка. (шест декара и седем
Първомай, землището на с. квадратни метра) с начин на
Искра с ЕКАТТЕ 32826,
трайно ползване ползване:
242,20 лв.(двеста
местността "Къзлара", имот ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория четиридесет и два
№000462 по картата на
на земята при неполивни условия: лева и 20 ст.)
възстановената собственост Осма (5,482) и Трета (0,525)
за землището на с. Искра съставляваща имот с номер 000462
(нула; нула; нула; четири, шест,

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

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

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

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

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

1607

1608

1609

1610

1868/05-081868
2019

1869/08-081869
2019

1870/08-081870
2019

1871/08-081871
2019

две) в местността "КЪЗЛАРА" по
картата на възстановената
собственост за землището на село
Искра, община Първомай, област
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,873
дка. (нула декара осемстотин
седемдесет и три квадратни метра)
Област Пловдив, община с начин на трайно ползване
Първомай, землището на с. ползване: ИЗОСТАВЕНА НИВА,
Искра с ЕКАТТЕ 32826,
категория на земята при
98,40 лв.
местността "Дойкима",
неполивни условия: Пета,
(деветдесет и осем
имот №000482 по картата съставляваща имот с номер 000482
лева и 40 ст.)
на възстановената
(нула; нула; нула; четири, осем,
собственост за землището две) в местността "ДОЙКИМА" по
на с. Искра
картата на възстановената
собственост за землището на село
Искра, община Първомай, област
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 11,663
дка. (единадесет декара,
шестстотин шестдесет и три
Област Пловдив, община квадратни метра) с начин на
Първомай, землището на с. трайно ползване ползване:
Искра с ЕКАТТЕ 32826,
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория 988,20 лв.
местността "Гюргенлик", на земята при неполивни условия: (деветстотин
имот №000501 по картата Шеста (11,006) и Трета (0,658),
осемдесет и осем
на възстановената
съставляваща имот с номер 000501 лева и 20 ст.)
собственост за землището (нула; нула; нула; пет; нула; едно)
на с. Искра
в местността "ГЮРГЕНЛИК" по
картата на възстановената
собственост за землището на село
Искра, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 13,806
дка. (тринадесет декара,
осемстотин и шест квадратни
метра) с начин на трайно ползване
Област Пловдив, община
ползване: ИЗОСТАВЕНА НИВА,
Първомай, землището на с.
категория на земята при
Искра с ЕКАТТЕ 32826,
263,60 лв. (двеста
неполивни условия: Десета
местността "Вакъва", имот
шестдесет и три
(11,465) и Шеста (2,341),
№000502 по картата на
лева и 60 ст.)
съставляваща имот с номер 000502
възстановената собственост
(нула; нула; нула; пет; нула; две) в
за землището на с. Искра
местността "ВАКЪВА" по картата
на възстановената собственост за
землището на село Искра, област
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 3.013
дка. (три декара и тринадесет
Област Пловдив, община
квадратни метра) с начин на
Първомай, землището на с.
трайно ползване ползване:
Искра с ЕКАТТЕ 32826,
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория 119,40 лв. (сто и
местността "Дойкима",
на земята при неполивни условия: деветнадесет лева и
имот №000503 по картата
Десета (0.785), Девета (0.947) и
40 ст.)
на възстановената
Шеста (1.281), съставляваща имот
собственост за землището
с номер 000503 (нула; нула; нула;
на с. Искра
пет; нула; три) в местността
"ДОЙКИМА" по картата на

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

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
№13-104 от
20.02.2019 г. за 1
год. с Динко Иванов
Ицов

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

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

1611

1612

1613

1614

1872/12-081872
2019

1873/12-081873
2019

1874/16-081874
2019

1875/16-081875
2019

1876/16-081615
1876
2019

възстановената собственост за
землището на село Искра, община
Първомай, област Пловдив.
Поземлен имот с площ от 3.521
дка. (три декара точка петстотин
двадесет и един квадратни метра) с
Област Пловдив, община начин на трайно ползване
Първомай, землището на с. ползване: ИЗОСТАВЕНА НИВА,
Искра с ЕКАТТЕ 32826,
категория на земята при
256,70 лв. (двеста
местността "Дойкима",
неполивни условия: Шеста,
петдесет и шест
имот №000510 по картата съставляваща имот с номер 000510
лева и 70 ст.)
на възстановената
(нула; нула; нула; пет; едно; нула)
собственост за землището в местността "ДОЙКИМА" по
на с. Искра
картата на възстановената
собственост за землището на село
Искра, община Първомай, област
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 3.604
дка. (три декара точка шестстотин
и четири квадратни метра) с начин
Област Пловдив, община на трайно ползване ползване:
Първомай, землището на с. ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
Искра с ЕКАТТЕ 32826,
на земята при неполивни условия:
местността "Дойкима",
Десета (3.213), Девета (0,265) и
39,60 лв. (тридесе и
имот №000515 по картата Шеста (0.108) съставляваща имот с девет лева и 60 ст.)
на възстановената
номер 000515 (нула; нула; нула;
собственост за землището пет; едно; пет) в местността
на с. Искра
"ДОЙКИМА" по картата на
възстановената собственост за
землището на село Искра, община
Първомай, област Пловдив.
Застроен урегулиран поземлен
имот с площ от 1 020 кв.м. (хиляда
Област Пловдивска,
и двадесет квадратни метра) с
община Първомай, село
предназначение за жилищно
2 129, 80 лв. (две
Виница, квартал 36, УПИ строителство, съставляващ УПИ
хиляди сто двадесет
ІХ– 508 по регулационния ІХ - 508 (девет римско тире
и девет лева и 80
план на с. Виница, одобрен петстотин и осем арабско) в кв. 36
ст.)
със заповед №770/1963
(тридесет и шест арабско) по
год..
регулационния план на с. Виница,
община Първомай, област
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1,105
дка. (един декар , сто и пет
квадратни метра) с начин на
Област Пловдив, община
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
Първомай, землището на с.
НИВА, категория на земята при
Искра с ЕКАТТЕ 32826,
неполивни условия: Десета,
9,00 лв. (девет лева
местността "Вакъва", имот
съставляваща имот с номер 000520 и 00 ст.)
№000520 по картата на
(нула; нула; нула; пет; две; нула) в
възстановената собственост
местността "ВАКЪВА" по картата
за землището на с. Искра
на възстановената собственост за
землището на село Искра, област
Пловдив.
Област Пловдив, община Поземлен имот с площ от 0,441
Първомай, землището на с. дка. (нула декара, четиристотин
9,10 лв. (девет лева
Искра с ЕКАТТЕ 32826,
четиридесет и един квадратни
и 10ст.)
местността "Дойкима",
метра) с начин на трайно ползване:

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

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

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

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

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на

имот №000523 по картата
на възстановената
собственост за землището
на с. Искра
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ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
основание чл.12, ал.5
на земята при неполивни условия:
от Закона за
Девета, съставляваща имот с
общинската
номер 000523 (нула; нула; нула;
собственост.
пет; две; три) в местността
"ДОЙКИМА" по картата на
възстановената собственост за
землището на село Искра, област
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 10,683
дка. (десет декара, шестстотин
осемдесет и три квадратни метра)
Имотът се
Област Пловдив, община с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
Първомай, землището на с. ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
на община Първомай
Искра с ЕКАТТЕ 32826,
на земята при неполивни условия: 337,40 лв. (триста
с ЕИК 000471536 на
местността "Вакъва", имот Девета (9,101) и Шеста (1,582),
тридесет и седем
основание чл.12, ал.5
№000529 по картата на
съставляваща имот с номер 000529 лева и 40 ст.)
от Закона за
възстановената собственост (нула; нула; нула; пет; две; девет) в
общинската
за землището на с. Искра местността "ВАКЪВА" по картата
собственост.
на възстановената собственост за
землището на село Искра, област
Пловдив.
Област Пловдив, община
Първомай, гр. Първомай,
Незастроен урегулиран поземлен
Имотът се
кв. 55, УПИ VІІ – държ. по имот с площ от 365 кв.м. (триста
управлява от кмета
плана на гр. Първомай
шестдесет и пет квадратни метра),
1 754,20 лв. (хиляда на община Първомай
одобрен със Заповед №РД- съставляващо (УПИ) VІІ Продаден на Янко Стоянов
седемстотин
с ЕИК 000471536 на
15-666/1994 год. и изменен държавен (седем римско тире
Атанасов от гр. Първомай, ул.
петдесет и четири основание чл.12, ал.5
със заповед №РД-15-455 от държавен) в кв. 55 (петдесет и пет)
Петрова нива" №9
лева и 20 ст.)
от Закона за
06.08.2019 год. на Кмета на по регулационния план на гр.
общинската
община Първомай;
Първомай, предназначен за
собственост.
административен адрес: ул. жилищно строителство.
„Преспа” №13
Поземлен имот с площ от 10.807
дка. (десет декара , осемстотин и
седем квадратни метра) с начин на
Имотът се
Област Пловдив, община трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
управлява от кмета
Първомай, землището на с. НИВА, категория на земята при
на община Първомай
Искра с ЕКАТТЕ 32826,
неполивни условия: Девета
264,80 лв. (двеста
с ЕИК 000471536 на
местността "Вакъва", имот (10,019) и Шеста (0,788),
шестдесет и четири
основание чл.12, ал.5
№000530 по картата на
съставляваща имот с номер 000530 лева и 80 ст.)
от Закона за
възстановената собственост (нула; нула; нула; пет; три; нула) в
общинската
за землището на с. Искра местността "ВАКЪВА" по картата
собственост.
на възстановената собственост за
землището на село Искра, област
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 2,928
дка. (два декара точка деветстотин
двадесет и осем квадратни метра) с
Имотът се
Област Пловдив, община
начин на трайно ползване:
управлява от кмета
Първомай, землището на с.
ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
на община Първомай
Искра с ЕКАТТЕ 32826,
232,70 лв. (двеста
на земята при неполивни условия:
с ЕИК 000471536 на
местността "Хасара", имот
тридесет и два лева
Девета (0,599) и Шеста (2,329),
основание чл.12, ал.5
№000533 по картата на
и 70 ст.)
съставляваща имот с номер 000533
от Закона за
възстановената собственост
(нула; нула; нула; пет; три; три) в
общинската
за землището на с. Искра
местността "ХАСАРА" по картата
собственост.
на възстановената собственост за
землището на село Искра, област

Договор за покупкопродажба вписан под
№199, том 7,
вх.№2100, дв.вх.
Заповед за
№2077 на 17.12.2019
отписване:
год. в СВ гр. Първомай
РД-15-20/2020и отписан със Заповед
10-01
№РД-15- 20 от
10.01.2020 год. на
кмета на община
Първомай.
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Пловдив.
Поземлен имот с площ от 1. 750
дка. (един декар точка
седемстотин и петдесет квадратни
Област Пловдив, община метра) с начин на трайно ползване:
Първомай, землището на с. ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
Искра с ЕКАТТЕ 32826,
на земята при неполивни условия: 15,80 лв.
местността "Хасара", имот Десета, съставляваща имот с
(петнадесет лева и
№000534 по картата на
номер 000534 (нула; нула; нула;
80 ст.)
възстановената собственост пет; три; четири) в местността
за землището на с. Искра "ХАСАРА" по картата на
възстановената собственост за
землището на село Искра, област
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 3.465
дка. (три декара точка
четиристотин шестдесет и пет
Област Пловдив, община квадратни метра) с начин на
Първомай, землището на с. трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
Искра с ЕКАТТЕ 32826,
НИВА, категория на земята при
79,70 лв.
местността "Хасара", имот неполивни условия: Девета,
(седемдесет и девет
№000535 по картата на
съставляваща имот с номер 000535 лева и 70 ст.)
възстановената собственост (нула; нула; нула; пет; три; пет) в
за землището на с. Искра местността "ХАСАРА" по картата
на възстановената собственост за
землището на село Искра, област
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 2,333
дка. (два декара точка триста
тридесет и три квадратни метра) с
Област Пловдив, община начин на трайно ползване:
Първомай, землището на с. ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория
Искра с ЕКАТТЕ 32826,
на земята при неполивни условия:
53,70 лв. (петдесет
местността "Хасара", имот Девета, съставляваща имот с
и три лева и 70 ст.)
№000536 по картата на
номер 000536 (нула; нула; нула;
възстановената собственост пет; три; шест) в местността
за землището на с. Искра "ХАСАРА" по картата на
възстановената собственост за
землището на село Искра, област
Пловдив.
Поземлен имот с площ от 0,588
дка (нула декара петстотин
Област Пловдивска,
осемдесети осем квадратни метра)
община Първомай,
с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
землището на с. Брягово с Категория на земята при
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
108,90 лв. (сто и
"Костово” имот с №028002 съставляващ имот с номер 028002 осем лева и 90 ст.)
по картата на
(нула; две; осем; нула; нула; две) в
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 0,618
община Първомай,
дка (нула декара шестстотин и
114,50 лв. (сто и
землището на с. Брягово с осемнадесет квадратни метра) с
четиринадесет лева
ЕКАТТЕ 06745, местност начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
и 50 ст.)
"Костово” имот с №028004 Категория на земята при
по картата на
неполивни условия: Шеста,

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

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

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

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

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
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възстановената собственост съставляващ имот с номер 028004
общинската
за землището на с. Брягово. (нула; две; осем; нула; нула;
собственост.
четири) в местността "КОСТОВО”
по картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,589
дка (нула декара петстотин
Област Пловдивска,
осемдесет и девет квадратни
Имотът се
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
землището на с. Брягово с ЛОЗЕ, Категория на земята при
на община Първомай
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
109,10 лв. (сто и
с ЕИК 000471536 на
"Костово” имот с №028005 съставляващ имот с номер 028005 девет лева и 10 ст.) основание чл.12, ал.5
по картата на
(нула; две; осем; нула; нула; пет) в
от Закона за
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,673
дка (нула декара шестстотин
Област Пловдивска,
седемдесет и три квадратни метра)
Имотът се
община Първомай,
с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
управлява от кмета
землището на с. Брягово с Категория на земята при
на община Първомай
124,70 лв. (сто
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
с ЕИК 000471536 на
двадесет и четири
"Костово” имот с №028009 съставляващ имот с номер 028009
основание чл.12, ал.5
лева и 70 ст.)
по картата на
(нула; две; осем; нула; нула; девет)
от Закона за
възстановената собственост в местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,654
дка (нула декара шестстотин
Област Пловдивска,
петдесет и четири квадратни
Имотът се
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
землището на с. Брягово с ЛОЗЕ, Категория на земята при
на община Първомай
121,10 лв. (сто
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
с ЕИК 000471536 на
двадесет и един лева
"Костово” имот с №028012 съставляващ имот с номер 028012
основание чл.12, ал.5
и 10 ст.
по картата на
(нула; две; осем; нула; едно; две) в
от Закона за
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,557
дка (нула декара петстотин
Област Пловдивска,
петдесет и седем квадратни метра)
Имотът се
община Първомай,
с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
управлява от кмета
землището на с. Брягово с Категория на земята при
на община Първомай
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
103,20 лв. (сто и
с ЕИК 000471536 на
"Костово” имот с №028015 съставляващ имот с номер 028015 три лева и 20 ст.)
основание чл.12, ал.5
по картата на
(нула; две; осем; нула; едно; пет) в
от Закона за
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на
с.Брягово.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 0,538
Имотът се
99,60 лв.
община Първомай,
дка (нула декара петстотин
управлява от кмета
(деветдесет и девет
землището на с. Брягово с тридесет и осем квадратни метра)
на община Първомай
лева и 60 ст.)
ЕКАТТЕ 06745, местност с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
с ЕИК 000471536 на
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"Костово” имот с №028016 Категория на земята при
основание чл.12, ал.5
по картата на
неполивни условия: Шеста,
от Закона за
възстановената собственост съставляващ имот с номер 028016
общинската
за землището на с. Брягово (нула; две; осем; нула; едно; шест)
собственост.
в местността "КОСТОВО” по
картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,593
дка (нула декара петстотин
Област Пловдивска,
деветдесет и три квадратни метра)
Имотът се
община Първомай,
с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
управлява от кмета
землището на с. Брягово с Категория на земята при
на община Първомай
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
109,80 лв. (сто и
с ЕИК 000471536 на
"Костово” имот с №028019 съставляващ имот с номер 028019 девет лева и 80 ст.) основание чл.12, ал.5
по картата на
(нула; две; осем; нула; едно; девет)
от Закона за
възстановената собственост в местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на
с.Брягово.
Застроен урегулиран поземлен
1 989,10 лв. (хиляда
имот с площ от 980 кв.м.
деветстотин
(деветстотин и осемдесет
осемдесет и девет
Имотът се
квадратни метра), предназначен за
Област Пловдивска,
лева и 10 ст.) в това управлява от кмета
жилищно строителство,
община Първомай, село
число: за земя - 1
на община Първомай
съставляващ УПИ V- 27 (пет
Крушево, кв.22, УПИ V 881,60 лв. ( хиляда ЕИК 000471536 на
римско тире двадесет и седем) в
27 по плана на с. Крушево,
осемстотин
основание чл.12, ал.
кв.22 (двадесет и две) по плана на
одобрен със заповед
осемдесет и един
5 от Закона за
село Крушево ведно с едноетажна
№60/1986 год..
лева и 60 ст.) и за
общинската
паянтова сграда със застроена
сграда - 107,50 лв. собственост.
площ - 20 кв.м. (двадесет
(сто и седем лева и
квадратни метра), построена 1965
50 ст.)
год..
Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 635 кв.м.
Имотът се
Област Пловдив, община (шестстотин тридесет и пет
управлява от кмета
Първомай, гр. Първомай, квадратни метра), съставляващ
на община Първомай
3 051,80 лв. (три
кв. 28 А, УПИ І – търговия (УПИ) І - търговия (едно римско
с ЕИК 000471536 на
хиляди петдесет и
по плана на гр. Първомай тире търговия) в кв. 28А (двадесет
основание чл.12, ал.5
един лева и 80 ст.)
одобрен със Заповед №РД- и осем А) по регулационния план
от Закона за
15-666/1994 год.
на гр. Първомай, област Пловдив,
общинската
предназначен за обществено
собственост.
обслужващи дейности.
Поземлен имот с площ от 0,888
дка (нула декара осемстотин
Област Пловдивска,
осемдесет и осем квадратни метра)
Имотът се
община Първомай,
с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
землището на с. Брягово с НИВА, Категория на земята при
на община Първомай
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
69,10 лв. (шестдесет с ЕИК 000471536 на
"Костово” имот с №025178 съставляващ имот с номер 025178 и девет лева 10 ст.) основание чл.12, ал.5
по картата на
(нула; две; пет; едно; седем; осем)
от Закона за
възстановената собственост в местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово картата на възстановената
собственост
собственост за землището на
с.Брягово.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 0,539
99,80 лв.
Имотът се
община Първомай,
дка (нула декара петстотин
(деветдесет и девет управлява от кмета
землището на с. Брягово с тридесет и девет квадратни метра) лева и 80 ст.)
на община Първомай
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ЕКАТТЕ 06745, местност с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
с ЕИК 000471536 на
"Костово” имот с №028018 Категория на земята при
основание чл.12, ал.5
по картата на
неполивни условия: Шеста,
от Закона за
възстановената собственост съставляващ имот с номер 028018
общинската
за землището на с. Брягово (нула; две; осем; нула; едно; осем)
собственост.
в местността "КОСТОВО” по
картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,589
дка (нула декара петстотин
Област Пловдивска,
осемдесети девет квадратни метра)
Имотът се
община Първомай,
с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
управлява от кмета
землището на с. Брягово с Категория на земята при
на община Първомай
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
109,10 лв. ( сто и
с ЕИК 000471536 на
"Костово” имот с №028023 съставляващ имот с номер 028023 девет лева и 10 ст.) основание чл.12, ал.5
по картата на
(нула; две; осем; нула; две; три) в
от Закона за
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на
с.Брягово
Поземлен имот с площ от 0,746
дка (нула декара седемстотин
Област Пловдивска,
четиридесет и шест квадратни
Имотът се
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
землището на с. Брягово с ЛОЗЕ, Категория на земята при
на община Първомай
138,20 лв. (сто
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
с ЕИК 000471536 на
тридесет и осем лева
"Костово” имот с №028025 съставляващ имот с номер 028025
основание чл.12, ал.5
и 20 ст.)
по картата на
(нула; две; осем; нула; две; пет) в
от Закона за
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,598
дка (нула декара петстотин
Област Пловдивска,
деветдесет и осем квадратни
Имотът се
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
землището на с. Брягово с ЛОЗЕ, Категория на земята при
на община Първомай
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
110,80 лв. (сто и
с ЕИК 000471536 на
"Костово” имот с №028028 съставляващ имот с номер 028028 десет лева и 80 ст.) основание чл.12, ал.5
по картата на
(нула; две; осем; нула; две; осем) в
от Закона за
възстановената собственост местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,322
дка (нула декара триста двадесет и
Област Пловдивска,
Имотът се
два квадратни метра) с начин на
община Първомай,
управлява от кмета
трайно ползване: ЛОЗЕ, Категория
землището на с. Брягово с
на община Първомай
на земята при неполивни условия: 59,60 лв. (петдесет
ЕКАТТЕ 06745, местност
с ЕИК 000471536 на
Шеста, съставляващ имот с номер и девет лева и 60
"Костово” имот с №028030
основание чл.12, ал.5
028030 (нула; две; осем; нула; три; ст.)
по картата на
от Закона за
нула) в местността "КОСТОВО”
възстановената собственост
общинската
по картата на възстановената
за землището на с. Брягово.
собственост.
собственост за землището на
с.Брягово.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 0,323
59,80 лв. (петдесет Имотът се
община Първомай,
дка (нула декара триста двадесет и и девет лева и 80
управлява от кмета
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землището на с. Брягово с три квадратни метра) с начин на ст.)
на община Първомай
ЕКАТТЕ 06745, местност трайно ползване: ЛОЗЕ, Категория
с ЕИК 000471536 на
"Костово” имот с №028031 на земята при неполивни условия:
основание чл.12, ал.5
по картата на
Шеста, съставляващ имот с номер
от Закона за
възстановената собственост 028031 (нула; две; осем; нула; три;
общинската
за землището на с. Брягово. едно) в местността "КОСТОВО”
собственост.
по картата на възстановената
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,463
дка (нула декара трисчетиристотин
Област Пловдивска,
шестдесет и три квадратни метра)
Имотът се
община Първомай,
с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
управлява от кмета
землището на с. Брягово с Категория на земята при
на община Първомай
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
85,80 лв. (осемдесет с ЕИК 000471536 на
"Костово” имот с №028040 съставляващ имот с номер 028040 и пет лева и 80 ст.) основание чл.12, ал.5
по картата на
(нула; две; осем; нула; четири;
от Закона за
възстановената собственост нула) в местността "КОСТОВО”
общинската
за землището на с. Брягово. по картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,390
дка (нула декара триста и
Област Пловдивска,
деветдесет квадратни метра) с
Имотът се
община Първомай,
начин на трайно ползване: ЛОЗЕ,
управлява от кмета
землището на с. Брягово с Категория на земята при
на община Първомай
72,20 лв.
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
с ЕИК 000471536 на
(седемдесет и два
"Костово” имот с №028044 съставляващ имот с номер 028044
основание чл.12, ал.5
лева и 20 ст.)
по картата на
(нула; две; осем; нула; четири;
от Закона за
възстановената собственост четири) в местността "КОСТОВО”
общинската
за землището на с. Брягово. по картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на
с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,779
дка (нула декара седемстотин
Област Пловдивска,
седемдесет и девет квадратни
Имотът се
община Първомай,
метра) с начин на трайно ползване:
управлява от кмета
землището на с. Брягово с ЛОЗЕ, Категория на земята при
на община Първомай
144,30 лв. (сто
ЕКАТТЕ 06745, местност неполивни условия: Шеста,
с ЕИК 000471536 на
четиридесет и
"Костово” имот с №028045 съставляващ имот с номер 028045
основание чл.12, ал.5
четири лева и 30 ст.)
по картата на
(нула; две; осем; нула; четири; пет)
от Закона за
възстановената собственост в местността "КОСТОВО” по
общинската
за землището на с. Брягово. картата на възстановената
собственост.
собственост за землището на
с.Брягово.
Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 668 кв.м.
Област Пловдивска,
Имотът се
(шестстотин шестдесет и осем
община Първомай, с.
управлява от кмета
квадратни метра) с
Градина кв. 73, УПИ ІІ –
2 700,10 лв. (две
на община Първомай
предназначение за жилищно
общински по
хиляди и
с ЕИК 000471536 на
строителство, съставляващ УПИ ІІ
регулационния план на с.
седемстотин лева и основание чл.12, ал.5
- общински (две римско тире
Градина, одобрен със
10 ст.)
от Закона за
общински) в кв.73 (седемдесет и
заповед №772 от 1974
общинската
три арабско) по регулационния
година
собственост
план на с. Градина, община
Първомай, област Пловдив.
бласт Пловдивска, община Незастроен урегулиран поземлен 2 651,60 лв. (две
Имотът се
Първомай, с. Градина кв. имот с площ от 656 кв.м.
хиляди шестстотин управлява от кмета

73, УПИ ІІІ – общински по
регулационния план на с.
Градина, одобрен със
заповед №772 от 1974
година
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(шестстотин петдесет и шест
квадратни метра) с
предназначение за жилищно
строителство, съставляващ УПИ
ІІІ - общински (три римско тире
общински) в кв.73 (седемдесет и
три арабско) по регулационния
план на с. Градина, община
Първомай, област Пловдив.
Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 675 кв.м.
Област Пловдивска,
(шестстотин седемдесет и пет
община Първомай, с.
квадратни метра) с
Градина кв. 73, УПИ ІV – предназначение за жилищно
общински по
строителство, съставляващ УПИ
регулационния план на с. ІV - общински (четири римско
Градина, одобрен със
тире общински) в кв.73
заповед №772 от 1974
(седемдесет и три арабско) по
година
регулационния план на с. Градина,
община Първомай, област
Пловдив.
Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 684 кв.м.
Област Пловдивска,
(шестстотин осемдесет и четири
община Първомай, с.
квадратни метра) с
Градина кв. 73, УПИ V –
предназначение за жилищно
общински по
строителство, съставляващ УПИ
регулационния план на с.
V- общински (пет римско тире
Градина, одобрен със
общински) в кв.73 (седемдесет и
заповед №772 от 1974
три арабско) по регулационния
година
план на с. Градина, община
Първомай, област Пловдив.
Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 706 кв.м.
Област Пловдивска,
(седемстотин и шест квадратни
община Първомай, с.
метра) с предназначение за
Градина кв. 73, УПИ VІ –
жилищно строителство,
общински по
съставляващ УПИ VІ- общински
регулационния план на с.
(шест римско тире общински) в
Градина, одобрен със
кв.73 (седемдесет и три арабско)
заповед №772 от 1974
по регулационния план на с.
година
Градина, община Първомай,
област Пловдив.
Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 697 кв.м.
Област Пловдивска,
(шестстотин деветдесет и седем
община Първомай, с.
квадратни метра) с предназначен
Градина кв. 73, УПИ VІІ –
за жилищно строителство,
общински по
съставляващ УПИ VІІ - общински
регулационния план на с.
(седем римско тире общински) в
Градина, одобрен със
кв.73 (седемдесет и три арабско)
заповед №772 от 1974
по регулационния план на с.
година
Градина, община Първомай,
област Пловдив.
Област Пловдивска,
Застроен урегулиран поземлен
община Първомай, село
имот с площ от 822 кв.м.
Виница, квартал 35, УПИ Х (осемстотин двадесет и два
по регулационния план на квадратни метра) с

петдесет и един лева на община Първомай
и 60 ст.)
с ЕИК 000471536 на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Имотът се
управлява от кмета
2 728,40 лв. (две
на община Първомай
хиляди седемстотин с ЕИК 000471536 на
двадесет и осем лева основание чл.12, ал.5
и 40 ст.)
от Закона за
общинската
собственост.

Имотът се
управлява от кмета
2 764,70 лв. (две
на община Първомай
хиляди седемстотин с ЕИК 000471536 на
шестдесет и четири основание чл.12, ал.5
лева и 70 ст.)
от Закона за
общинската
собственост.

Имотът се
управлява от кмета
2 853,70 лв. (две
на община Първомай
хиляди осемстотин с ЕИК 000471536 на
петдесет и три лева основание чл.12, ал.5
и 70 ст.)
от Закона за
общинската
собственост.

Имотът се
управлява от кмета
2 817,30 лв. (две
на община Първомай
хиляди осемстотин с ЕИК 000471536 на
и седемнадесет лева основание чл.12, ал.5
и 30 ст.)
от Закона за
общинската
собственост.
Имотът се
1 558,50 лв. (хиляда
управлява от кмета
петстотин петдесет
на община Първомай
и осем лева и 20 ст.)
с ЕИК 000471536 на

с. Виница, одобрен със
заповед №770/1963 год..
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предназначение за жилищно
основание чл.12, ал.5
строителство, съставляващ УПИ Х
от Закона за
(десет римско) в кв. 35 (тридесет и
общинската
пет арабско) по регулационния
собственост.
план на с. Виница, община
Първомай, област Пловдив.
Застроен урегулиран поземлен
имот с площ от 756 кв.м.
Имотът се
Област Пловдивска,
(седемстотин петдесет и шест
управлява от кмета
община Първомай, село
квадратни метра) с
1 578,50 лв. (хиляда на община Първомай
Виница, квартал 35, УПИ предназначение за жилищно
петстотин
с ЕИК 000471536 на
ІV– по регулационния план строителство, съставляващ УПИ седемдесет и осем основание чл.12, ал.5
на с. Виница, одобрен със ІV (четири римско) в кв. 35
лева и 50 ст.)
от Закона за
заповед №770/1963 год..
(тридесет и пет) по регулационния
общинската
план на с. Виница, община
собственост.
Първомай, област Пловдив.
Застроен урегулиран поземлен
имот с площ от 795 кв.м.
Имотът се
Област Пловдивска,
(седемстотин деветдесет и пет
управлява от кмета
община Първомай, село
квадратни метра) предназначен за 1 660,00 лв. (хиляда на община Първомай
Виница, квартал 35, УПИ
жилищно строителство,
шестстотин и
с ЕИК 000471536 на
VІ – по регулационния
съставляващ УПИ VІ (шест
шестдесет лева и 00 основание чл.12, ал.5
план на с. Виница, одобрен
римско) в кв. 35 (тридесет и пет) ст.)
от Закона за
със заповед №770/1963
по регулационния план на с.
общинската
год..
Виница, община Първомай, област
собственост.
Пловдив.
Застроен урегулиран поземлен
имот с площ от 940 кв.м.
Имотът се
Област Пловдивска,
(деветстотин и четиридесет
управлява от кмета
община Първомай, село
квадратни метра), съставляващ
на Община
3 193,20 лв. (три
Дълбок извор, кв. 5 УПИ ІІ парцел УПИ ІІ - 128 (две римско
Първомай с ЕИК
хиляди сто
- 128 по регулационния
тире сто двадесет и осем арабско)
000471536 на
деветдесет и три
план на с. Дълбок извор,
в квартал 5 (пет) по регулационния
основание чл.12, ал.5
лева и 20 ст.)
одобрен със заповед
план на село Дълбок извор. общ.
от Закона за
№374/1971 год.
Първомай, обл. Пловдив с
общинската
приложени улична и дворищна
собственост
регулации.
Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 445 кв.м.
Област Пловдивска,
(четиристотин четиридесет и пет
Имотът се
община Първомай, село
квадратни метра) с предназначен
управлява от кмета
Караджалово, кв. 32, УПИ за жилищно строителство и
на Община
1 798,70 лв. (хиляда
ХІІ – 432, търговия по
търговия, съставляващ УПИ ХІІПървомай с ЕИК
седемстотин
Продаден на Ангел Митков
регулационния план на
432, търговия (дванадесет римско
000471536 на
деветдесет и осем
Ангелов от с. Караджалово
с.Караджалово, одобрен
тире четиристотин тридесет и две
основание чл.12, ал.5
лева и 70 ст.)
със заповед №229 от 1977 арабско запетая търговия) в кв. 32
от Закона за
год., административен
(тридесет и две арабско) по
общинската
адрес: улица "1-ва" №61А регулационния план на с.
собственост
Караджалово, община Първомай,
област Пловдив.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с идентификатор
Имотът се
община Първомай, гр.
59080.99.22 (пет; девет; нула;
управлява от кмета
Първомай, поземлен имот с осем; нула, точка, девет; девет,
18 335,20 лв.
на община Първомай
идентификатор 59080.99.22 точка, две; две) по кадастралната (осемнадесет хиляди с ЕИК 000471536 на
по кадастралната карта и карта и кадастралните регистри на триста тридесет и основание чл.12, ал.5
кадастралните регистри,
гр. Първомай с площ от 6502 кв.м. пет лева и 20)
от Закона за
одобрени със Заповед №
(шест хиляди петстотин и два
общинската
РД-18-758/ 22.10.2019 г. на квадратни метра), находящ се в
собственост

Договор за покупкопродажба вп. №69, том
3, вх. 748, дв.вх. №741
в СВ гр. Първомай на Заповед за
03.07.2020 год. и
отписване:
отписан със заповед РД-15-442/2020№РД-15-442 от
07-23
23.07.2020 год. на
кмета на община
Първомай

1655

1656

1657

1916/24-011916
2020

1917/27-011917
2020

1918/27-011918
2020

1658 1919/27-01- 1919

изпълнителен директор на местността "Стопански двор-1".
АГКК, местност
Трайно предназначение на
"Стопански двор-1"
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: ЗА ДРУГ ВИД
ПРОИЗВОДСТВЕН, СКЛАДОВ
ОБЕКТ. Номер от предходен план:
099022 по картата на
възстановената собственост за
землището на гр. Първомай.
Поземлен имот с идентификатор
59080.96.2 (пет; девет; нула; осем;
Област Пловдивска,
нула, точка, девет; шест, точка,
община Първомай, гр.
две;) по кадастралната карта и
Първомай, поземлен имот с кадастралните регистри на гр.
идентификатор 59080.96.2 Първомай с площ от 18 кв.м.
по кадастралната карта и (осемнадесет квадратни метра),
2,40 лв. (два лева и
кадастралните регистри,
находящ се в местността "Реални
40 ст.)
одобрени със Заповед №
граници ал." Трайно
РД-18-758/ 22.10.2019 г. на предназначение на територията:
изпълнителен директор на Земеделска. Начин на трайно
АГКК, местност "Реални ползване: НИВА. Номер от
граници ал."
предходен план: 096002 по картата
на възстановената собственост за
землището на гр. Първомай.
Поземлен имот с идентификатор
59080.88.3 (пет; девет; нула; осем;
нула, точка, осем; осем, точка,
Област Пловдивска,
три;) по кадастралната карта и
община Първомай, гр.
кадастралните регистри на гр.
Първомай, поземлен имот с Първомай с площ от 2 379 кв.м.
идентификатор 59080.88.3 (две хиляди триста седемдесет и
414,30 лв.
по кадастралната карта и девет квадратни метра), находящ
(четиристотин и
кадастралните регистри,
се в местността "Реални граници
четиринадесет лева
одобрени със Заповед №
ал." Трайно предназначение на
и 30 ст.)
РД-18-758/ 22.10.2019 г. на територията: Земеделска. Начин на
изпълнителен директор на трайно ползване: НИВА.
АГКК, местност "Реални Категория на земята: Четвърта.
граници ал."
Номер от предходен план: 088003
по картата на възстановената
собственост за землището на гр.
Първомай.
Поземлен имот с идентификатор
59080.77.12 (пет; девет; нула;
осем; нула, точка, седем; седем,
Област Пловдивска,
точка, едно; две) по кадастралната
община Първомай, гр.
карта и кадастралните регистри на
Първомай, поземлен имот с
гр. Първомай с площ от 382 кв.м.
идентификатор 59080.77.12
(триста осемдесет и два квадратни
по кадастралната карта и
46,80 лв.
метра), находящ се в местността
кадастралните регистри,
(четиридесет и шест
"Реални граници ал.". Трайно
одобрени със Заповед №
лева и 80 ст.)
предназначение на територията:
РД-18-758/ 22.10.2019 г. на
Земеделска. Начин на трайно
изпълнителен директор на
ползване: НИВА. Категория на
АГКК, местност "Реални
земята: Пета, Номер от предходен
граници ал."
план: 077012 по картата на
възстановената собственост за
землището на гр. Първомай.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с идентификатор 109,60 лв. (сто и

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

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

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

Имотът се

2020
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1660

1661

1920/29-011920
2020

1921/29-011921
2020

1922/30-011922
2020

община Първомай, гр.
59080.76.13 (пет; девет; нула;
девет лева лева и 60
Първомай, поземлен имот с осем; нула, точка, седем; шест,
ст.)
идентификатор 59080.76.13 точка, едно; три) по кадастралната
по кадастралната карта и карта и кадастралните регистри на
кадастралните регистри,
гр. Първомай с площ от 895 кв.м.
одобрени със Заповед №
(осемстотин деветдесет и пет
РД-18-758/ 22.10.2019 г. на квадратни метра), находящ се в
изпълнителен директор на местността "Реални граници ал.".
АГКК, местност "Реални Трайно предназначение на
граници ал."
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА.
Категория на земята: Пета. Номер
от предходен план: 076013 по
картата на възстановената
собственост за землището на гр.
Първомай.
Поземлен имот с идентификатор
59080.74.27 (пет; девет; нула;
осем; нула, точка, седем; четири,
Област Пловдивска,
точка, две; седем) по
община Първомай, гр.
кадастралната карта и
Първомай, поземлен имот с кадастралните регистри на гр.
идентификатор 59080.74.27 Първомай с площ от 148 кв.м. (сто
по кадастралната карта и четиридесет и осем квадратни
18,10 (осемнадесет
кадастралните регистри,
метра), находящ се в местността
лева и 10 ст.)
одобрени със Заповед №
"Реални граници ал.". Трайно
РД-18-758/ 22.10.2019 г. на предназначение на територията:
изпълнителен директор на Земеделска. Начин на трайно
АГКК, местност "Реални ползване: НИВА. Категория на
граници ал."
земята: Пета. Номер от предходен
план: 074027 по картата на
възстановената собственост за
землището на гр. Първомай.
Поземлен имот с идентификатор
59080.54.3 (пет; девет; нула; осем;
нула, точка, пет; четири, точка,
Област Пловдивска,
три) по кадастралната карта и
община Първомай, гр.
кадастралните регистри на гр.
Първомай, поземлен имот с
Първомай с площ от 126 кв.м. (сто
идентификатор 59080.54.3
двадесет и шест квадратни метра),
по кадастралната карта и
16,70 лв.
находящ се в местността "Плукар
кадастралните регистри,
(шестнадесет лева и
друма р.бун.". Трайно
одобрени със Заповед №
70 ст.)
предназначение на територията:
РД-18-758/ 22.10.2019 г. на
Земеделска. Начин на трайно
изпълнителен директор на
ползване: НИВА. Категория на
АГКК, местност "Плукар
земята: Пета. Номер от предходен
друма р.бун.".
план: 054003 по картата на
възстановената собственост за
землището на гр. Първомай.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с идентификатор
община Първомай, гр.
59080.45.40 (пет; девет; нула;
Първомай, поземлен имот с осем; нула, точка, четири; пет,
идентификатор 59080.45.40 точка, четири; нула) по
21,10 лв. (двадесет
по кадастралната карта и кадастралната карта и
и един лева и 10 ст.)
кадастралните регистри,
кадастралните регистри на гр.
одобрени със Заповед №
Първомай с площ от 172 кв.м. (сто
РД-18-758/ 22.10.2019 г. на седемдесет и два квадратни метра),
изпълнителен директор на находящ се в местността

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

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

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

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

АГКК, местност
"Герените".
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1923/30-011923
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1924/30-011924
2020

1925/12-021925
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"Герените." Трайно
предназначение на територията:
Земеделска. Начин на трайно
ползване: НИВА. Категория на
земята: Пета. Номер от предходен
план: 045040 по картата на
възстановената собственост за
землището на гр. Първомай.
Поземлен имот с идентификатор
59080.68.225 (пет; девет; нула;
осем; нула, точка, шест; осем,
Област Пловдивска,
точка, две; две; пет) по
община Първомай, гр.
кадастралната карта и
Първомай, поземлен имот с кадастралните регистри на гр.
идентификатор
Първомай с площ от 222 кв.м.
59080.68.225 по
(двеста двадесет и два квадратни 12,20 лв.
кадастралната карта и
метра), находящ се в местността (дванадесет лева и
кадастралните регистри,
"БЮКЯ" Трайно предназначение 20 ст.)
одобрени със Заповед №
на територията: Земеделска. Начин
РД-18-758/ 22.10.2019 г. на на трайно ползване: ДРУГ ВИД
изпълнителен директор на ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ. Категория
АГКК, местност "Бюкя".
на земята: Седма. Номер от
предходен план: 000225 по картата
на възстановената собственост за
землището на гр. Първомай.
Поземлен имот с идентификатор
59080.68.224 (пет; девет; нула;
осем; нула, точка, шест; осем,
точка, две; две; четири) по
Област Пловдивска,
кадастралната карта и
община Първомай, гр.
кадастралните регистри на гр.
Първомай, поземлен имот с
Първомай с площ от 865 кв.м.
идентификатор
(осемстотин шестдесет и пет
59080.68.224 по
47,60 лв.
квадратни метра), находящ се в
кадастралната карта и
(четиридесет и
местността "БЮКЯ" Трайно
кадастралните регистри,
седем лева и 60 ст.)
предназначение на територията:
одобрени със Заповед №
Земеделска. Начин на трайно
РД-18-758/ 22.10.2019 г. на
ползване: ДРУГ ВИД
изпълнителен директор на
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ. Категория
АГКК, местност "Бюкя".
на земята: Седма. Номер от
предходен план: 000224 по картата
на възстановената собственост за
землището на гр. Първомай.
Поземлен имот с идентификатор
Област Пловдивска,
59080.31.148 (пет; девет; нула;
община Първомай,
осем; нула, точка, три; едно, точка,
землището на гр.
едно; четири; осем) по
Първомай, поземлен имот с
кадастралната карта и
идентификатор
кадастралните регистри на гр.
59080.31.148 по
57 099, лв. в т.ч.: за
Първомай, местност „АДАТА
кадастралната карта и
земя - 51 854,10 лв.
МАРИЦА”. Площ на имота: 10 982
кадастралните регистрина,
и за сгради - 5
кв.м. (десет хиляди деветстотин
одобрени със Заповед №
245,60 лв.
осемдесет и два квадратни метра).
РД-18-758/ 22.10.2019 г. на
Трайно предназначение на
изпълнителен директор
територията: Земеделска. Начин на
АГКК , последно
трайно ползване: ЗА ДРУГИ
изменение Заповед №18ВИДОВЕ СПОРТ, заедно с
1388/07.02.2020 г.
построените върху него сгради: 1.

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

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

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай с ЕИК
Продаден на Димитър
000471536 на
Бориславов Минев
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

Договор за покупко
продажба вписан в СВ
гр. Първомай под №62, Заповед за
том 2, вх. №404, дв. дв. отписване:
399 на 10.04.2020 год. РД-15-278/2020и фотписан със
05-08
Заповед №РД-15-278
от 08.05.2020 год.
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1926/18-021926
2020

1927/18-021927
2020

1928/18-021928
2020

1929/24-021929
2020

1930/24-021669
1930
2020

Едноетажна масивна сграда с
идентификатор 59080.31.148.1
(пет, девет, нула, осем, нула,
точка, три, едно,точка, едно,
четири, осем, точка. едно) със
застроена площ 12,00 (дванадесет)
кв.м. с предназначение:
Промишлена сграда (портиерна),
построена 1975 год. Продължава в
раздел 11 „ЗАБЕЛЕЖКИ”
Застроен урегулиран поземлен
Област Пловдивска,
имот с площ от 590 кв.м.
община Първомай, гр.
(петстотин и деветдесет квадратни
Първомай, кв. 1, УПИ V – метра) с предназначение за
145 по регулационния план жилищно строителство,
на гр. Първомай, одобрен съставляващ УПИ V - 145 (пет
със заповед №РД-15-666 от римско тире сто четиридесет и пет
1994 год., административен арабско) в кв. 1 (едно арабско) по
адрес: ул. „Хан Аспарух” регулационния план на гр.
№29
Първомай, община Първомай,
област Пловдив. .
Застроен урегулиран поземлен
имот с площ от 540 кв.м.
Област Пловдивска,
(петстотин и четиридесет
община Първомай, гр.
квадратни метра) с
Първомай, кв. 1, УПИ VІ –
предназначение за жилищно
144 по регулационния план
строителство, съставляващ УПИ
на гр. Първомай, одобрен
VІ - 144 (шест римско тире сто
със заповед №РД-15-666 от
четиридесет и четири арабско) в
1994 год., административен
кв. 1 (едно арабско) по
адрес: ул. „Хан Аспарух”
регулационния план на гр.
№27
Първомай, община Първомай,
област Пловдив.
Застроен урегулиран поземлен
Област Пловдивска,
имот с площ от 240 кв.м. (двеста и
община Първомай, гр.
четиридесет квадратни метра) с
Първомай, кв. 1, УПИ VІІ –
предназначение за жилищно
143 по регулационния план
строителство, съставляващ УПИ
на гр. Първомай, одобрен
VІІ - 143 (седем римско тире сто
със заповед №РД-15-666 от
четиридесет и три арабско) в кв. 1
1994 год., административен
(едно арабско) по регулационния
адрес на имота: ул. „Хан
план на гр. Първомай, община
Аспарух” №25
Първомай, област Пловдив.
Застроен урегулиран поземлен
Област Пловдивска,
имот с площ от 330 кв.м. (триста и
община Първомай, гр.
тридесет квадратни метра) с
Първомай, кв. 1, УПИ VІІІ
предназначение за жилищно
– 142 по регулационния
строителство, съставляващ УПИ
план на гр. Първомай,
VІІІ - 142 (осем римско тире сто
одобрен със заповед №РДчетиридесет и две арабско) в кв. 1
15-666 от 1994 год.,
(едно арабско) по регулационния
административен адрес: ул.
план на гр. Първомай, община
„Кирил и Методи” №23
Първомай, област Пловдив.
Област Пловдивска,
Застроен урегулиран поземлен
община Първомай, гр.
имот с площ от 500 кв.м.
Първомай, кв. 1, УПИ ІХ – (петстотин квадратни метра) с
141 по регулационния план предназначение за жилищно
на гр. Първомай, одобрен строителство, съставляващ УПИ

3 186,00 лв. (три
хиляди сто
осемдесет и шест)

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

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
2 916,00 лв. (две
с ЕИК 000471536 на
хиляди деветстотин
основание чл.12, ал.5
и шестнадесет)
от Закона за
общинската
собственост.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
1 296,00 лв. (хиляда
с ЕИК 000471536 на
двеста деветдесет и
основание чл.12, ал.5
шест лв. и 00 ст.)
от Закона за
общинската
собственост.

Имотът се
управлява от кмета
1 782,00 лв. (хиляда на община Първомай
седемстотин
с ЕИК 000471536 на
осемдесет и два лв. основание чл.12, ал.5
и 00 ст.)
от Закона за
общинската
собственост.
Имотът се
2 700,00 лв. (две
управлява от кмета
хиляди и
на община Първомай
седемстотин лв. и 00
с ЕИК 000471536 на
ст.)
основание чл.12, ал.5

1670

1931/10-031931
2020

1671

1932/10-031932
2020

1672

1933/10-031933
2020

1673

1934/11-031934
2020

със заповед №РД-15-666 от ІХ - 141 (девет римско тире сто
от Закона за
1994 год., административен четиридесет и едно арабско) в кв. 1
общинската
адрес: ул. „Кирил и
(едно арабско) по регулационния
собственост.
Методи” №19
план на гр. Първомай, община
Първомай, област Пловдив.
Поземлен имот с идентификатор
11627.47.15 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; четири; седем; точка;
Област Пловдивска,
едно; пет) по кадастралната карта
община Първомай, с.
и кадастралните регистри на с.
Имотът се
Воден, поземлен имот с
Воден с площ от 4036 кв.м.
управлява от кмета
идентификатор 11627.47.15 (четири хиляди тридесет и шест
415,30 лв.
на община Първомай
по кадастралната карта и квадратни метра), находящ се в
(четиристотин и
с ЕИК 000471536 на
кадастралните регистри,
местността "БОСТАНЛЪКА"
петнадесет лева и 30 основание чл. 12, ал.
одобрени със Заповед №
Трайно предназначение на
ст.)
5 от Закона за
РД-18-749/ 22.10.2019 г. на територията: Земеделска. Начин на
общинската
изпълнителен директор на трайно ползване: НИВА.
собственост.
АГКК, местност
Категория на земята: Пета. Номер
"Бостанлъка".
от предходен план: 047015 по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.58.10 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; пет; осем; точка;
Област Пловдивска,
едно; нула) по кадастралната карта
община Първомай, с.
и кадастралните регистри на с.
Имотът се
Воден, поземлен имот с
Воден с площ от 2001 кв.м. (две
управлява от кмета
идентификатор 11627.58.10
хиляди и един квадратни метра),
на община Първомай
по кадастралната карта и
271,00 лева (двеста
находящ се в местността "КАРА
с ЕИК 000471536 на
кадастралните регистри,
седемдесет и един
СОЛУК" Трайно предназначение
основание чл. 12, ал.
одобрени със Заповед №
лева и 00 ст.)
на територията: Земеделска. Начин
5 от Закона за
РД-18-749/ 22.10.2019 г. на
на трайно ползване: НИВА.
общинската
изпълнителен директор на
Категория на земята: Четвърта.
собственост.
АГКК, местност "Кара
Номер от предходен план: 058010
солук"
по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.58.13 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; пет; осем; точка;
Област Пловдивска,
едно; три) по кадастралната карта
община Първомай, с.
и кадастралните регистри на с.
Имотът се
Воден, поземлен имот с
Воден с площ от 1 712 кв.м.
управлява от кмета
идентификатор 11627.58.13 (хиляда седемстотин и дванадесет
на община Първомай
по кадастралната карта и квадратни метра), находящ се в
231,90 лв. (двеста
с ЕИК 000471536 на
кадастралните регистри,
местността "КАРА СОЛУК"
тридесет и един лев
основание чл. 12, ал.
одобрени със Заповед №
Трайно предназначение на
и 90 ст.)
5 от Закона за
РД-18-749/ 22.10.2019 г. на територията: Земеделска. Начин на
общинската
изпълнителен директор на трайно ползване: НИВА.
собственост.
АГКК, местност "Кара
Категория на земята: Четвърта.
солук"
Номер от предходен план: 058013
по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Воден.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с идентификатор 177,80 лв. (сто
Имотът се
община Първомай, с.
11627.61.4 (едно; едно; шест; две; седемдесет и седем управлява от кмета
Воден, поземлен имот с
седем; точка; шест; едно; точка;
лева и 80 ст.)
на община Първомай

идентификатор 11627.61.4
по кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-749/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност "Кара
солук"
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четири) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 1451 кв.м.
(хиляда четиристотин петдесет и
един квадратни метра), находящ се
в местността "КАРА СОЛУК"
Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА
ОРНА ЗЕМЯ. Категория на земята:
Четвърта. Номер от предходен
план: 061004 по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.62.1 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; шест; две; точка;
Област Пловдивска,
едно) по кадастралната карта и
община Първомай, с.
кадастралните регистри на с.
Воден, поземлен имот с
Воден с площ от 1 600 кв.м.
идентификатор 11627.62.1. (хиляда и шестстотин квадратни
по кадастралната карта и метра), находящ се в местността
35,00 лв. (тридесет
кадастралните регистри,
"ГЮНЕТО" Трайно
и пет лева)
одобрени със Заповед №
предназначение на територията:
РД-18-749/ 22.10.2019 г. на Земеделска. Начин на трайно
изпълнителен директор на ползване: НИВА. Категория на
АГКК, местност "Гюнето" земята: Девета. Номер от
предходен план: 062001 по картата
на възстановената собственост за
землището на с. Воден.
Застроен урегулиран поземлен
Област Пловдивска,
имот с площ от 600 кв.м.
община Първомай, гр.
(шестстотин квадратни метра) с
Първомай, кв. 5, УПИ VІ –
предназначение за жилищно
81 по регулационния план
3 900,00 лв. (три
строителство, съставляващ УПИ
на гр. Първомай, одобрен
хиляди и
VІ - 81 (шест римско тире
със заповед №РД-15-666 от
деветстотин лева)
осемдесет и и едно арабско) в кв. 5
1994 год., административен
(пет арабско) по регулационния
адрес: ул. „Хан Аспарух”
план на гр. Първомай, община
№11
Първомай, област Пловдив.
Застроен урегулиран поземлен
имот с площ от 550 кв.м.
Област Пловдивска,
(петстотин и петдесет квадратни
община Първомай, гр.
метра) с предназначение за
Първомай, кв. 5, УПИ Х –
жилищно строителство,
3 575,00 лв. (три
2490 по регулационния
съставляващ УПИ Х - 2490 (десет хиляди петстотин
план на гр. Първомай,
римско тире две хиляди
седемдесет и пет
одобрен със заповед №РДчетиристотин и деветдесет
лева)
15-666 от 1994 год.,
арабско) в кв. 5 (пет арабско) по
административен адрес: ул.
регулационния план на гр.
„Иван Вазов” №13А
Първомай, община Първомай,
област Пловдив.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с идентификатор
община Първомай, с.
11627.62.4 (едно; едно; шест; две;
34,90 лв. (тридесет
Воден, поземлен имот с
седем; точка; шест; две; точка;
и четири лева и 90
идентификатор 11627.62.4 четири) по кадастралната карта и
ст.)
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.
кадастралните регистри,
Воден с площ от 1598 кв.м.

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

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

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

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

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

одобрени със Заповед №
РД-18-749/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност "Гюнето"
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Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Воден, поземлен имот с
идентификатор 11627.62.3
по кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-749/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност "Гюнето"

1940/19-031940
2020

Област Пловдив, община
Първомай, гр. Първомай,
кв. Любеново, квартал 19
УПИ І - пивница и магазин
по регулационния план на
кв. Любеново одобрен със
заповеди №318/1933 год. и
№2460/1933 год.,

1941/19-031941
2020

Област Пловдив, община
Първомай, гр. Първомай,
кв. Любеново, квартал 19,
УПИ VІІІ - търговия и
услуги по регулационния
план на кв. Любеново
одобрен със заповеди
№318/1933 год. и
№2460/1933 год..

1942/19-031942
2020

Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Воден, поземлен имот с
идентификатор 11627.62.5
по кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-749/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на

(хиляда петстотин деветдесет и
общинската
осем квадратни метра), находящ се
собственост.
в местността "ГЮНЕТО" Трайно
предназначение на територията:
Земеделска. Начин на трайно
ползване: НИВА. Категория на
земята: Девета. Номер от
предходен план: 062004 по картата
на възстановената собственост за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.62.3 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; шест; две; точка;
три) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Имотът се
Воден с площ от 7 502 кв.м. (седем
управлява от кмета
хиляди петстотин и два квадратни
на община Първомай
163,90 лв. (сто
метра), находящ се в местността
с ЕИК 000471536 на
шестдсет и три лева
"ГЮНЕТО" Трайно
основание чл. 12, ал.
и 90 ст.
предназначение на територията:
5 от Закона за
Земеделска. Начин на трайно
общинската
ползване: НИВА. Категория на
собственост.
земята: Девета. Номер от
предходен план: 062003 по картата
на възстановената собственост за
землището на с. Воден.
Застроен урегулиран поземлен
имот с площ от 1140 кв.м. (хиляда
сто и четиридесет квадратни
Имотът се
метра) предназначен за
управлява от кмета
общественообслужващи дейности,
на община Първомай
6 156,00 лв. (шест
съставляващ УПИ І - пивница и
с ЕИК 000471536 на
хиляди сто петдесет
магазин (едно римско пивница и
основание чл.12, ал.5
и шест лева и 00 ст.)
магазин) в квартал 19
от Закона за
(деветнадесети) по
общинската
регулационният план на кв.
собственост.
Любеново, гр. Първомай, област
Пловдив.
Застроен урегулиран поземлен
имот с площ от 300 кв.м. (триста
Имотът се
квадратни метра) предназначен за
управлява от кмета
общественообслужващи дейности,
1 950,00 лв. (хиляда на община Първомай
съставляващ УПИ VІІІ - търговия
деветстотин и
с ЕИК 000471536 на Продаден на Милко Петров
и услуги (осем римско търговия и
петдесет лева и 00 основание чл.12, ал.5 Славов от кв. Любеново
услуги) в квартал 19
ст.)
от Закона за
(деветнадесети) по
общинската
регулационният план на кв.
собственост.
Любеново, гр. Първомай, област
Пловдив.
Поземлен имот с идентификатор
Имотът се
11627.62.5 (едно; едно; шест; две;
управлява от кмета
седем; точка; шест; две; точка; пет)
на община Първомай
по кадастралната карта и
24,20 лв. (двадесет
с ЕИК 000471536 на
кадастралните регистри на с.
и четири лева и 20
основание чл. 12, ал.
Воден с площ от 1002 кв.м.
ст.)
5 от Закона за
(хиляда и два квадратни метра),
общинската
находящ се в местността
собственост.
"ГЮНЕТО" Трайно

Договор за покупкопродажба вп. под
№186, том 2, вх. №600,
дв. вх. №594 на
11.06.2020 год. в СВ
гр. Първомай и
отписан съсзаповед
№РД-15-384 на
03.07.2020 г. на кмета
на община Първомай.
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АГКК, местност "Гюнето" предназначение на територията:
Земеделска. Начин на трайно
ползване: НИВА. Категория на
земята: Девета. Номер от
предходен план 062005 по картата
на възстановената собственост за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.70.7 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; седем; нула; точка;
Област Пловдивска,
седем) по кадастралната карта и
община Първомай, с.
кадастралните регистри на с.
Имотът се
Воден, поземлен имот с
Воден с площ от 597 кв.м.
управлява от кмета
идентификатор 11627.70.7
(петстотин деветдесет и седем
на община Първомай
по кадастралната карта и
квадратни метра), находящ се в
80,90 лв. (осемдесет с ЕИК 000471536 на
кадастралните регистри,
местността "КЮП ДЕРЕ" Трайно лева и 90 ст.)
основание чл. 12, ал.
одобрени със Заповед №
предназначение на територията:
5 от Закона за
РД-18-749/ 22.10.2019 г. на
Земеделска. Начин на трайно
общинската
изпълнителен директор на
ползване: НИВА. Категория на
собственост.
АГКК, местност "Кюп
земята: Четвърта. Номер от
дере""
предходен план 070007 по картата
на възстановената собственост за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.71.29 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; седем; едно; точка;
Област Пловдивска,
две; девет) по кадастралната карта
община Първомай, с.
и кадастралните регистри на с.
Имотът се
Воден, поземлен имот с
Воден с площ от 500 кв.м.
управлява от кмета
идентификатор 11627.71.29
(петстотин квадратни метра),
на община Първомай
по кадастралната карта и
67,70 лв. (шестдесет
находящ се в местността "КЮП
с ЕИК 000471536 на
кадастралните регистри,
и седем лева и 70
ДЕРЕ" Трайно предназначение на
основание чл. 12, ал.
одобрени със Заповед №
ст.)
територията: Земеделска. Начин на
5 от Закона за
РД-18-749/ 22.10.2019 г. на
трайно ползване: НИВА.
общинската
изпълнителен директор на
Категория на земята: Четвърта.
собственост.
АГКК, местност "Кюп
Номер от предходен план 071029
дере""
по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.71.32 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; седем; едно; точка;
Област Пловдивска,
три; две) по кадастралната карта и
община Първомай, с.
кадастралните регистри на с.
Имотът се
Воден, поземлен имот с
Воден с площ от 500 кв.м.
управлява от кмета
идентификатор 11627.71.32
(петстотин квадратни метра),
на община Първомай
по кадастралната карта и
67,70 лв. (шестдесет
находящ се в местността "КЮП
с ЕИК 000471536 на
кадастралните регистри,
и седем лева и 70
ДЕРЕ" Трайно предназначение на
основание чл. 12, ал.
одобрени със Заповед №
ст.)
територията: Земеделска. Начин на
5 от Закона за
РД-18-749/ 22.10.2019 г. на
трайно ползване: НИВА.
общинската
изпълнителен директор на
Категория на земята: Четвърта.
собственост.
АГКК, местност "Кюп
Номер от предходен план 071032
дере"
по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Воден.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с идентификатор 1 137,60 лв. (хиляда Управлява се от
община Първомай, с.
11627.73.10 (едно; едно; шест; две; сто тридесет и седем кмета на община
Воден, поземлен имот с
седем; точка; седем; три; точка;
лева и 60 ст.)
Първомай с ЕИК

1686

1687

1688

1947/24-031947
2020

1948/25-031948
2020

1949/25-031949
2020

идентификатор 11627.73.10 едно; нула) по кадастралната карта
по кадастралната карта и и кадастралните регистри на с.
кадастралните регистри,
Воден с площ от 8 399 кв.м. (осем
одобрени със Заповед №
хиляди триста деветдесет и девет
РД-18-749/ 22.10.2019 г. на квадратни метра), находящ се в
изпълнителен директор на местността "ПОЖАЛЪКА" Трайно
АГКК, местност
предназначение на територията:
"Пожалъка"
Земеделска. Начин на трайно
ползване: НИВА. Категория на
земята: Четвърта. Номер от
предходен план 073010 по картата
на възстановената собственост за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.74.14 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; седем; чети; точка;
Област Пловдивска,
едно; четири) по кадастралната
община Първомай, с.
карта и кадастралните регистри на
Воден, поземлен имот с
с. Воден с площ от 1 093 кв.м.
идентификатор 11627.74.14 (хиляда деветдесет и три
по кадастралната карта и квадратни метра), находящ се в
101,80 лв. (сто и
кадастралните регистри,
местността "САЗЛЪКА" Трайно един лев и 80 ст.)
одобрени със Заповед №
предназначение на територията:
РД-18-749/ 22.10.2019 г. на Земеделска. Начин на трайно
изпълнителен директор на ползване: НИВА. Категория на
АГКК, местност "Сазлъка" земята: Пета. Номер от предходен
план 074014 по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.75.5 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; седем; пет; точка;
шест) по кадастралната карта и
Област Пловдивска,
кадастралните регистри на с.
община Първомай, с.
Воден с площ от 4494 кв.м.
Воден, поземлен имот с
(четири хиляди деветстотин
идентификатор 11627.75.5
деветдесет и четири квадратни
372,10 лв. (триста
по кадастралната карта и
метра), находящ се в местността седемдесет и два
кадастралните регистри,
"САЗЛЪКА" Трайно
лева и 10 ст.)
одобрени със Заповед №
предназначение на територията:
РД-18-749/ 22.10.2019 г. на
Земеделска. Начин на трайно
изпълнителен директор на
ползване: НИВА. Категория на
АГКК, местност "Сазлъка"
земята: Пета. Номер от предходен
план 075005 по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
Област Пловдивска,
11627.75.6 (едно; едно; шест; две;
община Първомай, с.
седем; точка; седем; пет; точка;
Воден, поземлен имот с
шест) по кадастралната карта и
идентификатор 11627.75.6 кадастралните регистри на с.
372,10 лв. (триста
по кадастралната карта и Воден с площ от 3 997 кв.м. (три
седемдесет и два
кадастралните регистри,
хиляди деветстотин деветдесет и
лева и 10 ст.)
одобрени със Заповед №
седем квадратни метра), находящ
РД-18-749/ 22.10.2019 г. на се в местността "САЗЛЪКА"
изпълнителен директор на Трайно предназначение на
АГКК, местност "Сазлъка" територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА.

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

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

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

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.
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Категория на земята: Пета. Номер
от предходен план 075006 по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Воден.
Застроен урегулиран поземлен
Област Пловдивска,
имот с площ от 640 кв.м. шестотин
община Първомай, гр.
Имотът се
и четиридесет квадратни метра)
Първомай, кв. 7, УПИ
управлява от кмета
предназначен за жилищно
ХХІV – 51 по
на община Първомай
строителство, съставляващ УПИ
4 160 лв. (четири
регулационния план на гр.
с ЕИК 000471536 на
ХХІV -51 (двадесет и четири
хиляди сто и
Първомай, одобрен със
основание чл.12, ал.5
римско тире петдесет и едно
шестдесет лева)
заповед №РД-15-666 от
от Закона за
арабско) в кв. 7 (седем арабско) по
1994 год., административен
общинската
регулационния план на гр.
адрес: ул. „Васил Левски”
собственост.
Първомай, община Първомай,
№44
област Пловдив.
Застроен урегулиран поземлен
имот с площ от 750 кв.м.
Област Пловдивска,
Имотът се
(седемстотин и петдесет квадратни
община Първомай, гр.
управлява от кмета
метра) с предназначение за
Първомай, кв. 8, УПИ ХХна община Първомай
жилищно строителство,
4 050,00 лв. (четири
30 по регулационния план
с ЕИК 000471536 на
съставляващ УПИ ХХ - 30
хиляди и петдесет
на гр. Първомай, одобрен
основание чл.12, ал.5
(двадесет и две римско тире
лева и 00 ст.)
със заповед №РД-15-666 от
от Закона за
тридесет арабско) в кв. 8 (осем
1994 год., административен
общинската
арабско) по регулационния план на
адрес: ул. „Дунав” №25
собственост.
гр. Първомай, община Първомай,
област Пловдив.
Застроен урегулиран поземлен
имот с площ от 460 кв.м.
Област Пловдивска,
Имотът се
(четиристотин и шестдесет
община Първомай, гр.
управлява от кмета
квадратни метра) предназначен за
Първомай, кв. 11, УПИ Х2 990, 00 лв. (две
на община Първомай
жилищно строителство,
235 по регулационния план
хиляди деветстотин с ЕИК 000471536 на
съставляващ УПИ Х - 235 (десет
на гр. Първомай, одобрен
деветдесет и девет основание чл.12, ал.5
римско тире двеста тридесет и пет
със заповед №РД-15-666 от
лева и 00ст.)
от Закона за
арабско) в кв. 11 (единадесети
1994 год., административен
общинската
арабско) по регулационния план на
адрес: ул. „Калоян” №4
собственост.
гр. Първомай, община Първомай,
област Пловдив.
Поземлен имот с идентификатор
11627.75.7 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; седем; пет; точка;
Област Пловдивска,
седем) по кадастралната карта и
община Първомай, с.
кадастралните регистри на с.
Управлява се от
Воден, поземлен имот с
Воден с площ от 3 301 кв.м. (три
кмета на община
идентификатор 11627.75.7 хиляди триста и един квадратни
Първомай с ЕИК
по кадастралната карта и метра), находящ се в местността
307,30 лв. (триста и 000471536 на
кадастралните регистри,
"САЗЛЪКА" Трайно
седем лева и 30 ст.) основание чл. 12, ал.
одобрени със Заповед №
предназначение на територията:
5 от Закона за
РД-18-749/ 22.10.2019 г. на Земеделска. Начин на трайно
общинската
изпълнителен директор на ползване: НИВА. Категория на
собственост.
АГКК, местност "Сазлъка" земята: Пета. Номер от предходен
план 075007 по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Воден.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с идентификатор
Управлява се от
184,10 лв. (сто
община Първомай, с.
11627.75.22 (едно; едно; шест; две;
кмета на община
осемдесет и четири
Воден, поземлен имот с
седем; точка; седем; пет; точка;
Първомай с ЕИК
лева и 10 ст.)
идентификатор 11627.75.22 две; две) по кадастралната карта и
000471536 на

№11065 от 21.04.2020
г. парт. №6610Н24972

по кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-749/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност "Сазлъка"
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1695

1696

1955/03-041955
2020

Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Воден, поземлен имот с
идентификатор 11627.76.1
по кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-749/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност
"Пожарлъка"

1956/03-041956
2020

Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Воден, поземлен имот с
идентификатор 11627.77.7
по кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-749/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност
"Чакълите"

1957/03-041957
2020

Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Воден, поземлен имот с
идентификатор 11627.79.3
по кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-749/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност "Реката"

кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 1 502 кв.м.
(хиляда петстотин и два квадратни
метра), находящ се в местността
"САЗЛЪКА" Трайно
предназначение на територията:
Земеделска. Начин на трайно
ползване: НИВА. Категория на
земята: Четвърта. Номер от
предходен план 075022 по картата
на възстановената собственост за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.76.1 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; седем; шест; точка;
едно) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 1 455 кв.м.
(хиляда четиристотин петдесет и
пет квадратни метра), находящ се в 197,10 лв. (сто
местността "ПОЖАРЛЪКА"
деветдесет и седем
Трайно предназначение на
лева)
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА.
Категория на земята: Четвърта.
Номер от предходен план 076001
по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.77.7 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; седем; седем; точка;
седем) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 7 988 кв.м. (седем
хиляди деветстотин осемдесет и
осем квадратни метра), находящ се 192,90 лв. (сто
в местността "ЧАКЪЛИТЕ"
деветдесет и два
Трайно предназначение на
лева и 90 ст.)
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА.
Категория на земята: Девета.
Номер от предходен план 077007
по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.79.3 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; седем; девет; точка;
три) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
117,70 лв. (сто и
Воден с площ от 8 006 кв.м. (осем
седемнадесет лева и
хиляди и шест квадратни метра),
70 ст.)
находящ се в местността
"РЕКАТА" Трайно предназначение
на територията: Земеделска. Начин
на трайно ползване: ЛИВАДА.
Категория на земята: Девета.

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

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

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

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

1958/06-041958
2020

Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Дълбок извор, поземлен
имот с идентификатор
24493.61.7 по
кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-752/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност "Солук
чешма"

1959/06-041959
2020

Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Дълбок извор, поземлен
имот с идентификатор
24493.35.24 по
кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-752/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност
"Шейтанова воденица"

1699

1960/06-041960
2020

Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Дълбок извор, поземлен
имот с идентификатор
24493.43.65 по
кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-752/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност "Гереня"

1700

1961/22-041961
2020

Област Пловдив, община
Първомай, гр. Първомай,

1697

1698

Номер от предходен план 079003
по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Воден.
Поземлен имот с идентификатор
24493.61.7 (две; четири; четири;
девет; три; точка; шест; едно;
точка; седем) по кадастралната
карта и кадастралните регистри на
Имотът се
с. Дълбок извор с площ от 892
управлява от кмета
(осемстотин деветдесет и два
на община Първомай
квадратни метра), находящ се в
87,40 лв. (осемдесет
с ЕИК 000471536 на
местността "СОЛУК ЧЕШМА"
и седем лева и 40
основание чл.12, ал.5
Трайно предназначение на
ст.)
от Закона за
територията: Земеделска. Начин на
общинската
трайно ползване: НИВА.
собственост.
Категория на земята: Пета. Номер
от предходен план 061007 по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Дълбок извор.
Поземлен имот с идентификатор
24493.35.24 (две; четири; четири;
девет; три; точка; три; пет; точка;
две; четири) по кадастралната
карта и кадастралните регистри на
с. Дълбок извор с площ от 826
Имотът се
(осемстотин двадесет и шест
управлява от кмета
квадратни метра), находящ се в
на община Първомай
местността "ШЕЙТАНОВА
80,90 лв. (осемдесет с ЕИК 000471536 на
ВОДЕНИЦА" Трайно
лева и 90 ст.)
основание чл.12, ал.5
предназначение на територията:
от Закона за
Земеделска. Начин на трайно
общинската
ползване: ДЕГРАДИРАЛА ОРНА
собственост.
ЗЕМЯ. Категория на земята: Пета.
Номер от предходен план 035024
по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Дълбок извор.
Поземлен имот с идентификатор
24493.43.65 (две; четири; четири;
девет; три; точка; четири; три;
точка; шест; пет) по кадастралната
карта и кадастралните регистри на
Имотът се
с. Дълбок извор с площ от 1 998
управлява от кмета
кв.м. (хиляда деветстотин
на община Първомай
деветдесет и осем квадратни
151,00 лв. (сто
с ЕИК 000471536 на
метра), находящ се в местността петдесет и един лева
основание чл.12, ал.5
"ГЕРЕНЯ" Трайно предназначение и 00 ст.)
от Закона за
на територията: Земеделска. Начин
общинската
на трайно ползване: ЛИВАДА.
собственост.
Категория на земята: Четвърта.
Номер от предходен план 043065
по картата на възстановената
собственост за землището на с.
Дълбок извор.
Застроен урегулиран поземлен
793,00 лв.
Имотът се
имот с площ от 165 кв.м. (сто
(седемстотин
управлява от кмета

кв. 155, УПИ І-2520 по
регулационния план на гр.
Първомай, одобрен със
Заповед №РД-15-666/1994
год., административен
адрес: гр. Първомай, ул.
"Бузлуджа” №44

1701

1702

1703

1704

1962/22-041962
2020

Област Пловдив, община
Първомай, гр. Първомай,
кв. 155, УПИ ІІ - 880 по
регулационния план на гр.
Първомай, одобрен със
Заповед №РД-15-666/1994
год., административен
адрес: гр. Първомай, ул.
"Първа” №15

1963/22-041963
2020

Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Дълбок извор, поземлен
имот с идентификатор
24493.63.1 по
кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-752/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност "Солук
чешма"

1964/23-041964
2020

Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Дълбок извор, поземлен
имот с идентификатор
24493.64.1 по
кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-752/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност "Личевски
чаири"

1965/23-041965
2020

Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Дълбок извор, поземлен
имот с идентификатор
24493.64.11 по
кадастралната карта и

шестдесет и пет квадратни метра), деветдесет и три
на община Първомай
съставляващо (УПИ) І - 2520 (едно лева и 00 ст.)
с ЕИК 000471536 на
римско тире две хиляди петстотин
основание чл.12, ал.5
и двадесет арабско) в кв. 155 (сто
от Закона за
петдесет и пет арабско) по
общинската
регулационния план на гр.
собственост.
Първомай, предназначен за
жилищно строителство.
Застроен урегулиран поземлен
имот с площ от 165 кв.м. (сто
Имотът се
шестдесет и пет квадратни метра),
управлява от кмета
съставляващо (УПИ) ІІ - 880 (две 793,00 лв.
на община Първомай
римско тире осемстотин и
(седемстотин
с ЕИК 000471536 на
осемдесет арабско) в кв. 155 (сто деветдесет и три
основание чл.12, ал.5
петдесет и пет арабско) по
лева и 00 ст.)
от Закона за
регулационния план на гр.
общинската
Първомай, предназначен за
собственост.
жилищно строителство.
Поземлен имот с идентификатор
24493.63.1 (две; четири; четири;
девет; три; точка; шест; три; точка;
едно) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Имотът се
Дълбок извор с площ от 1 996 кв.м.
управлява от кмета
(хиляда деветстотин деветдесет и
на община Първомай
шест квадратни метра), находящ се 195,60 лв. (сто
с ЕИК 000471536 на
в местността "СОЛУК ЧЕШМА" деветдесет и пет
основание чл.12, ал.5
Трайно предназначение на
лева и 60 лв.
от Закона за
територията: Земеделска. Начин на
общинската
трайно ползване: НИВА.
собственост.
Категория на земята: Пета. Номер
от предходен план 063001 по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Дълбок извор.
Поземлен имот с идентификатор
24493.64.1 (две; четири; четири;
девет; три; точка; шест; четири;
точка; едно) по кадастралната
карта и кадастралните регистри на
Имотът се
с. Дълбок извор с площ от 292
управлява от кмета
кв.м. (двеста деветдесет и два
на община Първомай
квадратни метра), находящ се в
32,90 лв. (тридесет с ЕИК 000471536 на
местността "ЛИЧЕВСКИ ЧАИРИ"
и два лева и 90 ст.) основание чл.12, ал.5
Трайно предназначение на
от Закона за
територията: Земеделска. Начин на
общинската
трайно ползване: НИВА.
собственост.
Категория на земята: Пета. Номер
от предходен план 064001 по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Дълбок извор.
Поземлен имот с идентификатор
Имотът се
24493.64.11 (две; четири; четири;
управлява от кмета
69,90 лв. (шестдесет
девет; три; точка; шест; четири;
на община Първомай
и девет лева и 90
точка; едно; едно) по
с ЕИК 000471536 на
ст.)
кадастралната карта и
основание чл.12, ал.5
кадастралните регистри на с.
от Закона за

кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-752/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност "Личевски
чаири"

1705

1706

1707

1966/04-051966
2020

Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Дълбок извор, поземлен
имот с идентификатор
24493.64.20 по
кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-752/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност "Личевски
чаири"

1967/04-051967
2020

Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Дълбок извор, поземлен
имот с идентификатор
24493.64.26 по
кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-752/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност "Личевски
чаири"

1968/05-051968
2020

Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Дълбок извор, поземлен
имот с идентификатор
24493.64.8 по
кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-752/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност "Личевски
чаири"

Дълбок извор с площ от 620 кв.м.
общинската
(шестстотин и двадесет квадратни
собственост.
метра), находящ се в местността
"ЛИЧЕВСКИ ЧАИРИ" Трайно
предназначение на територията:
Земеделска. Начин на трайно
ползване: НИВА. Категория на
земята: Пета. Номер от предходен
план 064011 по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Дълбок извор.
Поземлен имот с идентификатор
24493.64.20 (две; четири; четири;
девет; три; точка; шест; четири;
точка; две; нула) по кадастралната
карта и кадастралните регистри на
Имотът се
с. Дълбок извор с площ от 1 312
управлява от кмета
кв.м. (хиляда триста и дванадесет
на община Първомай
квадратни метра), находящ се в
147,90 лв. (сто
с ЕИК 000471536 на
местността "ЛИЧЕВСКИ ЧАИРИ" четиридесет и седем
основание чл.12, ал.5
Трайно предназначение на
лева и 90 ст.)
от Закона за
територията: Земеделска. Начин на
общинската
трайно ползване: НИВА.
собственост.
Категория на земята: Пета. Номер
от предходен план 064020 по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Дълбок извор.
Поземлен имот с идентификатор
24493.64.26 (две; четири; четири;
девет; три; точка; шест; четири;
точка; две; шест) по кадастралната
карта и кадастралните регистри на
Имотът се
с. Дълбок извор с площ от 1 215
управлява от кмета
кв.м. (хиляда двеста и петнадесет
на община Първомай
квадратни метра), находящ се в
136,90 лв. (сто
с ЕИК 000471536 на
местността "ЛИЧЕВСКИ ЧАИРИ" тридесет и шест
основание чл.12, ал.5
Трайно предназначение на
лева и 90 ст.)
от Закона за
територията: Земеделска. Начин на
общинската
трайно ползване: НИВА.
собственост.
Категория на земята: Пета. Номер
от предходен план 064026 по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Дълбок извор.
Поземлен имот с идентификатор
24493.64.8 (две; четири; четири;
девет; три; точка; шест; четири;
Имотът се
точка; осем) по кадастралната
управлява от кмета
карта и кадастралните регистри на
на община Първомай
с. Дълбок извор с площ от 989
111,50 лв. (сто и
с ЕИК 000471536 на
кв.м. (деветсдтотин осемдесет и
единадесет лева и 50
основание чл.12, ал.5
девет квадратни метра), находящ ст.)
от Закона за
се в местността "ЛИЧЕВСКИ
общинската
ЧАИРИ" Трайно предназначение
собственост.
на територията: Земеделска. Начин
на трайно ползване: НИВА.
Категория на земята: Пета. Номер

1969/05-051969
2020

Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Дълбок извор, поземлен
имот с идентификатор
24493.64.29 по
кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-752/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност "Личевски
чаири"

1970/07-051970
2020

Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Дълбок извор, поземлен
имот с идентификатор
24493.65.10 по
кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-752/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност "Синият
кайнак"

1710

1971/07-051971
2020

Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Дълбок извор, поземлен
имот с идентификатор
24493.65.12 по
кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-752/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност "Синият
кайнак"

1711

1972/12-051972
2020

Област Пловдивска,
община Първомай, с.

1708

1709

от предходен план 064008 по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Дълбок извор.
Поземлен имот с идентификатор
24493.64.29 (две; четири; четири;
девет; три; точка; шест; четири;
точка; две; девет]) по
кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Имотът се
Дълбок извор с площ от 996 кв.м.
управлява от кмета
(деветсдтотин деветдесет и шест
на община Първомай
112,20 лв. (сто и
квадратни метра), находящ се в
с ЕИК 000471536 на
дванадесет лева и 20
местността "ЛИЧЕВСКИ ЧАИРИ"
основание чл.12, ал.5
ст.)
Трайно предназначение на
от Закона за
територията: Земеделска. Начин на
общинската
трайно ползване: НИВА.
собственост.
Категория на земята: Пета. Номер
от предходен план 064029 по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Дълбок извор.
Поземлен имот с идентификатор
24493.65.10 (две; четири; четири;
девет; три; точка; шест; пет; точка;
едно; нула) по кадастралната карта
и кадастралните регистри на с.
Имотът се
Дълбок извор с площ от 1 567 кв.м.
управлява от кмета
(хиляда петстотин шестдесет и
на община Първомай
седем квадратни метра), находящ 176,60 лв. (сто
с ЕИК 000471536 на
се в местността "СИНИЯТ
седемдесет и шест
основание чл.12, ал.5
КАЙНАК" Трайно предназначение лева и 60 ст.)
от Закона за
на територията: Земеделска. Начин
общинската
на трайно ползване: НИВА.
собственост.
Категория на земята: Пета. Номер
от предходен план 065010 по
картата на възстановената
собственост за землището на с.ело
Дълбок извор.
Поземлен имот с идентификатор
24493.65.12 (две; четири; четири;
девет; три; точка; шест; пет; точка;
едно; две) по кадастралната карта
и кадастралните регистри на с.
Имотът се
Дълбок извор с площ от 1 997 кв.м.
управлява от кмета
(хиляда деветстотин деветдесет и
на община Първомай
седем квадратни метра), находящ 225,10 лв. (двеста
с ЕИК 000471536 на
се в местността "СИНИЯТ
двадесет и пет лева
основание чл.12, ал.5
КАЙНАК" Трайно предназначение и 10 ст.)
от Закона за
на територията: Земеделска. Начин
общинската
на трайно ползване: НИВА.
собственост.
Категория на земята: Пета. Номер
от предходен план 065012 по
картата на възстановената
собственост за землището на с.ело
Дълбок извор.
Поземлен имот с идентификатор 56,40 лв. (петдесет Имотът се
24493.65.14 (две; четири; четири; и шест лева и 40 ст.) управлява от кмета

Дълбок извор, поземлен
имот с идентификатор
24493.65.14 по
кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-752/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност "Синият
кайнак"

1712

1713

1714

1973/12-051973
2020

Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Дълбок извор, поземлен
имот с идентификатор
24493.65.17 по
кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-752/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност "Синият
кайнак"

1974/13-051974
2020

Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Дълбок извор, поземлен
имот с идентификатор
24493.67.10 по
кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-752/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност
"Елешиците"

1975/14-051975
2020

Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Дълбок извор, поземлен
имот с идентификатор
24493.67.14 по
кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-752/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на

девет; три; точка; шест; пет; точка;
едно; четири) по кадастралната
карта и кадастралните регистри на
с. Дълбок извор с площ от 500
кв.м. (петстотин квадратни метра),
находящ се в местността
"СИНИЯТ КАЙНАК" Трайно
предназначение на територията:
Земеделска. Начин на трайно
ползване: НИВА. Категория на
земята: Пета. Номер от предходен
план 065014 по картата на
възстановената собственост за
землището на с. Дълбок извор.
Поземлен имот с идентификатор
24493.65.17 (две; четири; четири;
девет; три; точка; шест; пет; точка;
едно; четири) по кадастралната
карта и кадастралните регистри на
с. Дълбок извор с площ от 3 277
кв.м. (три хиляди двеста
седемдесет и седем квадратни
метра), находящ се в местността
"СИНИЯТ КАЙНАК" Трайно
предназначение на територията:
Земеделска. Начин на трайно
ползване: НИВА. Категория на
земята: Пета. Номер от предходен
план 065017 по картата на
възстановената собственост за
землището на с.ело Дълбок извор.
Поземлен имот с идентификатор
24493.67.10 (две; четири; четири;
девет; три; точка; шест; седем;
точка; едно; нула) по
кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Дълбок извор с площ от 409 кв.м.
(четиристотин и девет квадратни
метра), находящ се в местността
"ЕЛЕШИЦИТЕ" Трайно
предназначение на територията:
Земеделска. Начин на трайно
ползване: НИВА. Категория на
земята: Пета. Номер от предходен
план 067010 по картата на
възстановената собственост за
землището на село Дълбок извор.
Поземлен имот с идентификатор
24493.67.14 (две; четири; четири;
девет; три; точка; шест; седем;
точка; едно; четири) по
кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Дълбок извор с площ от 970 кв.м.
(деветстотин и седемдесет
квадратни метра), находящ се в
местността "ЕЛЕШИЦИТЕ",

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

369,30 лв. (триста
шестдесет и девет
лева и 30 ст.)

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

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
50,10 лв. (петдесет с ЕИК 000471536 на
лева и 10 ст.)
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
118,80 лв. (сто и
с ЕИК 000471536 на
осемнадесет лева и
основание чл.12, ал.5
80 ст.)
от Закона за
общинската
собственост.

АГКК, местност
"Елешиците"

1715

1716

1717

1718

1976/01-061976
2020

1977/01-061977
2020

1978/01-061978
2020

1979/02-061979
2020

Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА.
Категория на земята: Пета. Номер
от предходен план 067010 по
картата на възстановената
собственост за землището на село
Дълбок извор.
Застроен урегулиран поземлен
имот с площ от 315 кв.м. (триста и
Област Пловдив, община
петнадесет квадратни метра),
Първомай, град Първомай,
съставляващ (УПИ) ХІV - 1447
квартал 96, УПИ ХІV- 1447
2 047,50 лв. (две
(четиринадесет римско тире
по регулационния план на
хиляди четиридесет
хиляда четиристотин четиридесет
гр. Първомай, одобрен със
и седем лева и 50
и седем арабско) в кв. 96
Заповед №РД-15- 666 от
ст.)
(деветдесет и шест арабско) по
1994 год., административен
регулационния план на гр.
адрес: ул. "Яворов" №40
Първомай, предназначен за
жилищно строителство.
Поземлен имот с идентификатор
24493.68.13 (две; четири; четири;
девет; три; точка; шест; осем;
Област Пловдивска,
точка; едно; три) по кадастралната
община Първомай, с.
карта и кадастралните регистри на
Дълбок извор, поземлен
с. Дълбок извор с площ от 2 501
имот с идентификатор
кв.м. (две хиляди петстотин и един
24493.68.13 по
квадратни метра), находящ се в
371,00 лв. (триста
кадастралната карта и
местността "ЧИЛИК ДЕРЕ",
седемдесет и един
кадастралните регистри,
Трайно предназначение на
лева и 00 ст.)
одобрени със Заповед №
територията: Земеделска. Начин на
РД-18-752/ 22.10.2019 г. на
трайно ползване: НИВА.
изпълнителен директор на
Категория на земята: Четвърта.
АГКК, местност "Чилик
Номер от предходен план 068013
дере"
по картата на възстановената
собственост за землището на село
Дълбок извор.
Поземлен имот с идентификатор
24493.69.3 (две; четири; четири;
Област Пловдивска,
девет; три; точка; шест; девет;
община Първомай, с.
точка; три) по кадастралната карта
Дълбок извор, поземлен
и кадастралните регистри на с.
имот с идентификатор
Дълбок извор с площ от 1 503 кв.м.
24493.69.3 по
(хиляда петстотин и три квадратни
184,10 лв. (сто
кадастралната карта и
метра), находящ се в местността
осемдесет и четири
кадастралните регистри,
"ЕЛЕШИЦИТЕ", Трайно
лева и 10 ст.)
одобрени със Заповед №
предназначение на територията:
РД-18-752/ 22.10.2019 г. на Земеделска. Начин на трайно
изпълнителен директор на ползване: НИВА. Категория на
АГКК, местност
земята: Пета. Номер от предходен
"Елешиците"
план 069003 по картата на
възстановената собственост за
землището на село Дълбок извор.
Област Пловдив, община Поземлен имот с идентификатор
Първомай, землището на с. 24493.69.8 (две; четири; четири;
72,90 лв.
Дълбок извор, поземлен
девет; три; точка; шест; девет;
(седемдесет и два
имот с идентификатор
точка; осем) по кадастралната
лева и 90 ст.)
24493.69.8 по
карта и кадастралните регистри на
кадастралната карта и
с. Дълбок извор с площ от 647

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

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

Имота се управлява
от Кмета на община
Първомай с ЕИК
000471536 на
основание чл.12, ал.5
от Закона за

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

кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-752/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност
"Елешиците"

1719

1720

1721

1980/02-061980
2020

Област Пловдив, община
Първомай, землището на с.
Дълбок извор, поземлен
имот с идентификатор
24493.69.9 по
кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-752/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност
"Елешиците"

1981/04-061981
2020

Област Пловдив, община
Първомай, землището на с.
Дълбок извор, поземлен
имот с идентификатор
24493.67.3 по
кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-752/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност
"Елешиците"

1982/04-061982
2020

Област Пловдив, община
Първомай, землището на с.
Дълбок извор, поземлен
имот с идентификатор
24493.67.9 по
кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-752/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност
"Елешиците"

кв.м. (шестстотин четиридесет и
седем квадратни метра), находящ
се в местността "ЕЛЕШИЦИТЕ",
Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА.
Категория на земята: Пета. Номер
от предходен план 069008 по
картата на възстановената
собственост за землището на село
Дълбок извор.
Поземлен имот с идентификатор
24493.69.9 (две; четири; четири;
девет; три; точка; шест; девет;
точка; девет) по кадастралната
карта и кадастралните регистри на
с. Дълбок извор с площ от 1012
кв.м. (хиляда и дванадесет
квадратни метра), находящ се в
114,10 лв. (сто и
местността "ЕЛЕШИЦИТЕ",
четиринадесет лева
Трайно предназначение на
и 10 ст.)
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА.
Категория на земята: Пета. Номер
от предходен план 069009 по
картата на възстановената
собственост за землището на село
Дълбок извор.
Поземлен имот с идентификатор
24493.67.3 (две; четири; четири;
девет; три; точка; шест; седем;
точка; три) по кадастралната карта
и кадастралните регистри на с.
Дълбок извор с площ от 630 кв.м.
(шестстотин и тридесет квадратни
77,20 лв.
метра), находящ се в местността
(седемдесет и седем
"ЕЛЕШИЦИТЕ", Трайно
лева и 20 ст.)
предназначение на територията:
Земеделска. Начин на трайно
ползване: НИВА. Категория на
земята: Пета. Номер от предходен
план 067003 по картата на
възстановената собственост за
землището на село Дълбок извор.
Поземлен имот с идентификатор
24493.67.9 (две; четири; четири;
девет; три; точка; шест; седем;
точка; девет) по кадастралната
карта и кадастралните регистри на
с. Дълбок извор с площ от 329
37,10 лв. (тридесет
кв.м. (триста двадесет и девет
и седем лева и 10
квадратни метра), находящ се в
ст.)
местността "ЕЛЕШИЦИТЕ",
Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА.
Категория на земята: Пета. Номер
от предходен план 067009 по

общинската
собственост.

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

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

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

1983/04-061983
2020

Област Пловдив, община
Първомай, землището на с.
Дълбок извор, поземлен
имот с идентификатор
24493.70.9 по
кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-752/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност
"Елешиците"

1984/05-061984
2020

Област Пловдив, община
Първомай, землището на с.
Дълбок извор, поземлен
имот с идентификатор
24493.70.24 по
кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-752/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност
"Елешиците"

1724

1985/05-061985
2020

Област Пловдив, община
Първомай, землището на с.
Дълбок извор, поземлен
имот с идентификатор
24493.70.26 по
кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-752/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност
"Елешиците"

1725

1986/16-061986
2020

Област Пловдив, община
Първомай, землището на с.
Дълбок извор, поземлен

1722

1723

картата на възстановената
собственост за землището на село
Дълбок извор.
Поземлен имот с идентификатор
24493.70.9 (две; четири; четири;
девет; три; точка; седем;нула;
точка; девет) по кадастралната
карта и кадастралните регистри на
с. Дълбок извор с площ от 845
кв.м. (осемстотин четиридесет и
пет квадратни метра), находящ се в 95,20 лв.
местността "ЕЛЕШИЦИТЕ",
(деветдесет лева и
Трайно предназначение на
20 ст.)
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА,
Категория на земята: Пета. Номер
от предходен план 070009 по
картата на възстановената
собственост за землището на село
Дълбок извор.
Поземлен имот с идентификатор
24493.70.24 (две; четири; четири;
девет; три; точка; седем; нула;
точка; две, четири) по
кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Дълбок извор с площ от 1 606 кв.м.
(хиляда шестстотин и шест
196,70 лв. (сто
квадратни метра), находящ се в
деветдесет и шест
местността "ЕЛЕШИЦИТЕ",
лева и 70 ст.)
Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА,
Категория на земята: Пета. Номер
от предходен план 070024 по
картата на възстановената
собственост за землището на село
Дълбок извор.
Поземлен имот с идентификатор
24493.70.26 (две; четири; четири;
девет; три; точка; седем; нула;
точка; две, шест) по кадастралната
карта и кадастралните регистри на
с. Дълбок извор с площ от 751
кв.м. (седемстотин петдесет и един
квадратни метра), находящ се в
92,00 лв.
местността "ЕЛЕШИЦИТЕ",
(деветдесет и два
Трайно предназначение на
лева и 00 ст.)
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА,
Категория на земята: Пета. Номер
от предходен план 070026 по
картата на възстановената
собственост за землището на село
Дълбок извор.
Поземлен имот с идентификатор
103, 50 лв. (сто и
24493.69.10 (две; четири; четири;
три лева и 50 ст.)
девет; три; точка; шест; девет;

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

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

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

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай

имот с идентификатор
24493.69.10 по
кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-752/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност
"Елешиците"

1726

1727

1728

1987/16-061987
2020

Област Пловдив, община
Първомай, землището на с.
Дълбок извор, поземлен
имот с идентификатор
24493.71.15 по
кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-752/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност "Край
село"

1988/16-061988
2020

Област Пловдив, община
Първомай, землището на с.
Дълбок извор, поземлен
имот с идентификатор
24493.71.25 по
кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-752/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност
"Елешиците"

1989/17-061989
2020

Област Пловдив, община
Първомай, землището на с.
Дълбок извор, поземлен
имот с идентификатор
24493.71.27 по
кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-752/ 22.10.2019 г. на

точка; едно, нула) по
с ЕИК 000471536 на
кадастралната карта и
основание чл.12, ал.5
кадастралните регистри на с.
от Закона за
Дълбок извор с площ от 918 кв.м.
общинската
(деветстотин и осемнадесет
собственост.
квадратни метра), находящ се в
местността "ЕЛЕШИЦИТЕ",
Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА,
Категория на земята: Пета. Номер
от предходен план 069010 по
картата на възстановената
собственост за землището на село
Дълбок извор.
Поземлен имот с идентификатор
24493.71.15 (две; четири; четири;
девет; три; точка; седем; едно;
точка; едно, пет) по кадастралната
карта и кадастралните регистри на
Имотът се
с. Дълбок извор с площ от 1 124
управлява от кмета
кв.м. (хиляда сто двадесет и
на община Първомай
четири квадратни метра), находящ 148,70 лв. (сто
с ЕИК 000471536 на
се в местността "КРАЙ СЕЛО",
четиридесет и осем
основание чл.12, ал.5
Трайно предназначение на
лева и 70 ст.)
от Закона за
територията: Земеделска. Начин на
общинската
трайно ползване: НИВА,
собственост.
Категория на земята: Пета. Номер
от предходен план 071015 по
картата на възстановената
собственост за землището на село
Дълбок извор.
Поземлен имот с идентификатор
24493.71.25 (две; четири; четири;
девет; три; точка; седем; едно;
точка; две; пет) по кадастралната
карта и кадастралните регистри на
Имотът се
с. Дълбок извор с площ от 1 400
управлява от кмета
кв.м. (хиляда сто двадесет и
на община Първомай
четири квадратни метра), находящ 185,20 лв. (сто
с ЕИК 000471536 на
се в местността "ЕЛЕШИЦИТЕ", осемдесет и пет лева
основание чл.12, ал.5
Трайно предназначение на
и 20 ст.)
от Закона за
територията: Земеделска. Начин на
общинската
трайно ползване: НИВА,
собственост.
Категория на земята: Пета. Номер
от предходен план 071025 по
картата на възстановената
собственост за землището на село
Дълбок извор.
Поземлен имот с идентификатор
Имотът се
24493.71.27 (две; четири; четири;
управлява от кмета
девет; три; точка; седем; едно;
на община Първомай
точка; две; седем) по
53,20 лв. (петдесет с ЕИК 000471536 на
кадастралната карта и
и три лева и 20 ст.) основание чл.12, ал.5
кадастралните регистри на с.
от Закона за
Дълбок извор с площ от 402 кв.м.
общинската
(четиристотин и два квадратни
собственост.
метра), находящ се в местността

1729

1990/17-061990
2020

1730

1991/26-061991
2020

1731

1992/01-071992
2020

изпълнителен директор на "ЕЛЕШИЦИТЕ", Трайно
АГКК, местност
предназначение на територията:
"Елешиците"
Земеделска. Начин на трайно
ползване: НИВА, Категория на
земята: Пета. Номер от предходен
план 071027 по картата на
възстановената собственост за
землището на село Дълбок извор.
Поземлен имот с идентификатор
24493.71.29 (две; четири; четири;
девет; три; точка; седем; едно;
Област Пловдив, община
точка; две; девет) по кадастралната
Първомай, землището на с.
карта и кадастралните регистри на
Дълбок извор, поземлен
Имотът се
с. Дълбок извор с площ от 766
имот с идентификатор
управлява от кмета
кв.м. (седемстотин шестдесет и
24493.71.29 по
на община Първомай
шест квадратни метра), находящ се 93,80 лв.
кадастралната карта и
с ЕИК 000471536 на
в местността "ЕЛЕШИЦИТЕ",
(деветдесет и три
кадастралните регистри,
основание чл.12, ал.5
Трайно предназначение на
лева и 80 ст.)
одобрени със Заповед №
от Закона за
територията: Земеделска. Начин на
РД-18-752/ 22.10.2019 г. на
общинската
трайно ползване: НИВА,
изпълнителен директор на
собственост.
Категория на земята: Пета. Номер
АГКК, местност
от предходен план 071029 по
"Елешиците"
картата на възстановената
собственост за землището на село
Дълбок извор.
Застроен урегулиран поземлен
имот с площ от 860 кв.м.
Област Пловдивска,
(осемстотин и шестдесет
община Първомай, село
квадратни метра), предназначен за
за земя -3 890,60 лв. Имотът се
Дълбок извор, кв. 40, УПИ обслужващи дейности,
(три хиляди
управлява от кмета
ІІІ-346, обслужващи
съставляващ УПИ ІІІ - 346,
осемстотин и
на Община
дейности по плана на село обслужващи дейности (три римско
деветдесет лева и 60 Първомай с ЕИК
Дълбок извор, одобрен със - триста четиридесет и шест
ст.) за сграда - 9
000471536 на
заповед №374/1971 год. и арабско, обслужващи дейности) в
656,60 лв. (девет
основание чл.12, ал.5
изменен със Заповед №РД- квартал 40 (четиридесет) по
хиляди шестстотин от Закона за
15-292/12.05.2008 г.,
регулационния план на село
петдесет и шест
общинската
административен адрес: с. Дълбок извор, ведно с едноетажна
лева и 60 ст.)
собственост.
Дълбок извор, ул. "1-ва"
масивна сграда със застроена площ
№57а
-326 кв.м. (триста двадесет и шест
квадратни метра), построена 1929
година.
Поземлен имот с идентификатор
59080.31.564 (пет; девет; нула;
осем; нула, точка, три; едно, точка,
Област Пловдив, община
пет; шест; четири) по
Първомай, землището на
кадастралната карта и
Имотът се
гр. Първомай, местност
кадастралните регистри на гр.
управлява от кмета
"Дели юрт", поземлен имот
Първомай, местност "ДЕЛИ ЮРТ”
на Община
с идентификатор
. Площ на имота: 662 кв.м.
2 095,10 лв. (две
Първомай с ЕИК
Безвъзмездно прехвърляне чрез
59080.31.564 по
(шестстотит шестдесет два
хиляди деветдесет и 000471536 на
дарение на Агенция „Пътна
кадастралната карта и
квадратни метра). Трайно
пет лв и 10 ст.)
основание чл.12, ал.5 инфраструктора” гр. София.
кадастралните регистрина,
предназначение на територията:
от Закона за
одобрени със Заповед №
Урбанизирана. Начин на трайно
общинската
РД-18-758/ 22.10.2019 г. на
ползване: ОБЩЕСТВЕН
собственост
на изпълнителен директор
СЕЛИЩЕН ПАРК, ГРАДИНА.
АГКК
Номер от предходен план 000102
по картата на възстановената
собственост за землището на гр.

Договор за
безвъзмездно
прехвърляне чрез
дарение на имоти частна общинска
собственост, вписан
под №82, том 6, вх.
№1614, дв.вх. №1597
на 20.11.2020 год. в
Службата по
вписванията
гр.Първомай и отписан
със заповед №РД15750 от 17.12.2020 г.
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Първомай.
Поземлен имот с идентификатор
59080.31.562 (пет; девет; нула;
осем; нула, точка, три; едно, точка,
Област Пловдив, община
пет; шест; две) по кадастралната
Първомай, землището на
карта и кадастралните регистри на
гр. Първомай, местност
гр. Първомай, местност "АДАТА
"Адата Марица", поземлен
МАРИЦА”. Площ на имота: 23
имот с идентификатор
кв.м. (двадесет и три квадратни
59080.31.562 по
1,80 лв. (един лев и
метра). Трайно предназначение на
кадастралната карта и
80 ст.)
територията: Земеделска. Начин на
кадастралните регистрина,
трайно ползване: ПАСИЩЕ.
одобрени със Заповед №
Категория на земята при
РД- 18-758/ 22.10.2019 г. на
неполивни условия: трета. Номер
изпълнителен директор
от предходен план 000052 по
АГКК
картата на възстановената
собственост за землището на гр.
Първомай.
Поземлен имот с идентификатор
23385.25.66 (две; три; три; осем;
пет; точка; две; пет; точка; шест;
Област Пловдив, община
шест) по кадастралната карта и
Първомай, землището на с.
кадастралните регистри на село
Драгойново, поземлен имот
Драгойново с площ от 1 743 кв.м.
с идентификатор
(хиляда седемстотин четиридесет
23385.25.66 по
и три квадратни метра), находящ 153,70 лв. (сто
кадастралната карта и
се в местността "ИКЕНЛЪКА",
петдесет и три лева
кадастралните регистри,
Трайно предназначение на
и 70 ст.)
одобрени със Заповед №
територията: Земеделска. Начин на
РД-18-751/ 22.10.2019 г. на
трайно ползване: НИВА,
изпълнителен директор на
Категория на земята: Пета. Номер
АГКК, местност
от предходен план 025066 по
"Икенлъка"
картата на възстановената
собственост за землището на село
Драгойново.
Поземлен имот с идентификатор
23385.38.8 (две; три; три; осем;
пет; точка; три; осем; точка; осем)
Област Пловдив, община
по кадастралната карта и
Първомай, землището на с.
кадастралните регистри на село
Драгойново, поземлен имот
Драгойново с площ от 10 617 кв.м.
с идентификатор
(десет хиляди шестстотин и
23385.38.8 по
832,40 лв.
седемнадесет квадратни метра),
кадастралната карта и
(осемстотин
находящ се в местността "КОДЖА
кадастралните регистри,
тридесет и два лева
КЪШЛА", Трайно предназначение
одобрени със Заповед №
и 40 ст.)
на територията: Земеделска. Начин
РД-18-751/ 22.10.2019 г. на
на трайно ползване: НИВА,
изпълнителен директор на
Категория на земята: Пета. Номер
АГКК, местност "Коджа
от предходен план 038008 по
къшла"
картата на възстановената
собственост за землището на село
Драгойново.
Област Пловдив, община Поземлен имот с идентификатор
Първомай, землището на с. 23385.46.60 (две; три; три; осем;
172,80 лв. (сто
Драгойново, поземлен имот пет; точка; четири; шест; точка;
седемдесет и два
с идентификатор
шест; нула) по кадастралната карта
лева и 80 ст.)
23385.46.60 по
и кадастралните регистри на село
кадастралната карта и
Драгойново с площ от 1 674 кв.м.

Имотът се
управлява от кмета
на Община
Първомай с ЕИК
Безвъзмездно прехвърляне чрез
000471536 на
дарение на Агенция „Пътна
основание чл.12, ал.5 инфраструктора” гр. София.
от Закона за
общинската
собственост

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

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

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

Договор за
безвъзмездно
прехвърляне чрез
дарение на имоти частна общинска
собственост, вписан
под №82, том 6, вх.
№1614, дв.вх. №1597
на 20.11.2020 год. в
Службата по
вписванията
гр.Първомай и отписан
със заповед №РД15751 от 17.12.2020 г.

кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-751/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност ""Михови
поляни"
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(хиляда шестстотин седемдесет и
общинската
четири квадратни метра), находящ
собственост.
се в местността "МИХОВИ
ПОЛЯНИ", Трайно
предназначение на територията:
Земеделска. Начин на трайно
ползване: НИВА, Категория на
земята: Четвърта. Номер от
предходен план 046060 по картата
на възстановената собственост за
землището на село Драгойново.
Поземлен имот с идентификатор
23385.47.54 (две; три; три; осем;
пет; точка; четири; седем; точка;
Област Пловдив, община
пет; четири) по кадастралната
Първомай, землището на с.
карта и кадастралните регистри на
Драгойново, поземлен имот
Имотът се
село Драгойново с площ от 4 706
с идентификатор
управлява от кмета
кв.м. (четири хиляди седемстотин
23385.47.54 по
485,70 лв.
на община Първомай
и шест квадратни метра), находящ
кадастралната карта и
(четиристотин
с ЕИК 000471536 на
се в местността "СИНОРСКА
кадастралните регистри,
осемдесет и пет лева основание чл.12, ал.5
ЧУКА", Трайно предназначение на
одобрени със Заповед №
и 70 ст.)
от Закона за
територията: Земеделска. Начин на
РД-18-751/ 22.10.2019 г. на
общинската
трайно ползване: НИВА,
изпълнителен директор на
собственост.
Категория на земята: Четвърта.
АГКК, местност "Синорска
Номер от предходен план 047054
чука"
по картата на възстановената
собственост за землището на село
Драгойново.
Поземлен имот с идентификатор
23385.48.28 (две; три; три; осем;
пет; точка; четири; осем; точка;
Област Пловдив, община
две; осем) по кадастралната карта
Първомай, землището на с.
и кадастралните регистри на село
Драгойново, поземлен имот
Имотът се
Драгойново с площ от 10 109 кв.м.
с идентификатор
управлява от кмета
(десет хиляди сто и девет
23385.48.28 по
на община Първомай
квадратни метра), находящ се в
1 188,80 лв. (хиляда
кадастралната карта и
с ЕИК 000471536 на
местността "САФЕРИЦА.
сто осемдесет и
кадастралните регистри,
основание чл.12, ал.5
ГЕРЕНА", Трайно предназначение осем лева и 80 ст.)
одобрени със Заповед №
от Закона за
на територията: Земеделска. Начин
РД-18-751/ 22.10.2019 г. на
общинската
на трайно ползване: НИВА,
изпълнителен директор на
собственост.
Категория на земята: Трета. Номер
АГКК, местност
от предходен план 048028 по
"Саферица.герена"
картата на възстановената
собственост за землището на село
Драгойново.
Поземлен имот с идентификатор
Област Пловдив, община
23385.52.15 (две; три; три; осем;
Първомай, землището на с.
пет; точка; пет; две; точка; едно;
Драгойново, поземлен имот
Имотът се
пет) по кадастралната карта и
с идентификатор
управлява от кмета
кадастралните регистри на село
23385.52.15 по
на община Първомай
Драгойново с площ от 1180 кв.м. 175,10 лв. (сто
кадастралната карта и
с ЕИК 000471536 на
(хиляда сто и осемдесет квадратни седемдесет и пет
кадастралните регистри,
основание чл.12, ал.5
метра), находящ се в местността лева и 10 ст.)
одобрени със Заповед №
от Закона за
"ТУРСКО ГРОБЕ", Трайно
РД-18-751/ 22.10.2019 г. на
общинската
предназначение на територията:
изпълнителен директор на
собственост.
Земеделска. Начин на трайно
АГКК, местност "Турско
ползване: НИВА, Категория на
гробе"
земята: Четвърта. Номер от
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предходен план 052015 по картата
на възстановената собственост за
землището на село Драгойново.
Поземлен имот с идентификатор
23385.52.16 (две; три; три; осем;
пет; точка; пет; две; точка; едно;
Област Пловдив, община
шест) по кадастралната карта и
Първомай, землището на с.
кадастралните регистри на село
Драгойново, поземлен имот
Имотът се
Драгойново с площ от 1562 кв.м.
с идентификатор
управлява от кмета
(хиляда петстотин шестдесет и два
23385.52.16 по
на община Първомай
квадратни метра), находящ се в
231,70 лв. (двеста
кадастралната карта и
с ЕИК 000471536 на
местността "ТУРСКО ГРОБЕ",
тридесет и един лева
кадастралните регистри,
основание чл.12, ал.5
Трайно предназначение на
и 70 ст.)
одобрени със Заповед №
от Закона за
територията: Земеделска. Начин на
РД-18-751/ 22.10.2019 г. на
общинската
трайно ползване: НИВА,
изпълнителен директор на
собственост.
Категория на земята: Четвърта.
АГКК, местност "Турско
Номер от предходен план 052016
гробе"
по картата на възстановената
собственост за землището на село
Драгойново.
Поземлен имот с идентификатор
23385.52.48 (две; три; три; осем;
Област Пловдив, община пет; точка; пет; две; точка; четири;
Първомай, землището на с. осем) по кадастралната карта и
Драгойново, поземлен имот кадастралните регистри на село
Имотът се
с идентификатор
Драгойново с площ от 91 кв.м.
управлява от кмета
23385.52.48 по
(деветдесет и един квадратни
на община Първомай
12,30 лв.
кадастралната карта и
метра), находящ се в местността
с ЕИК 000471536 на
(дванадесет лева и
кадастралните регистри,
"ТУРСКО ГРОБЕ", Трайно
основание чл.12, ал.5
тридесет ст.)
одобрени със Заповед №
предназначение на територията:
от Закона за
РД-18-751/ 22.10.2019 г. на Земеделска. Начин на трайно
общинската
изпълнителен директор на ползване: НИВА, Категория на
собственост.
АГКК, местност "Турско земята: Четвърта. Номер от
гробе"
предходен план 052048 по картата
на възстановената собственост за
землището на село Драгойново.
Поземлен имот с идентификатор
23385.52.50 (две; три; три; осем;
пет; точка; пет; две; точка; пет;
Област Пловдив, община
нула) по кадастралната карта и
Първомай, землището на с.
кадастралните регистри на село
Драгойново, поземлен имот
Имотът се
Драгойново с площ от 367 кв.м.
с идентификатор
управлява от кмета
(триста шестдесет и седем
23385.52.50 по
на община Първомай
квадратни метра), находящ се в
49,70 лв.
кадастралната карта и
с ЕИК 000471536 на
местността "ТУРСКО ГРОБЕ",
(четиридесет и девет
кадастралните регистри,
основание чл.12, ал.5
Трайно предназначение на
лева и 70 ст.)
одобрени със Заповед №
от Закона за
територията: Земеделска. Начин на
РД-18-751/ 22.10.2019 г. на
общинската
трайно ползване: НИВА,
изпълнителен директор на
собственост.
Категория на земята: Четвърта.
АГКК, местност "Турско
Номер от предходен план 052050
гробе"
по картата на възстановената
собственост за землището на село
Драгойново.
Област Пловдив, община Поземлен имот с идентификатор
Имотът се
Първомай, землището на с. 23385.52.55 (две; три; три; осем;
94,40 лв.
управлява от кмета
Драгойново, поземлен имот пет; точка; пет; две; точка; пет;
(деветдесет и четири на община Първомай
с идентификатор
пет) по кадастралната карта и
лева и 40 ст.)
с ЕИК 000471536 на
23385.52.55 по
кадастралните регистри на село
основание чл.12, ал.5

кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-751/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност "Турско
гробе
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Драгойново с площ от 697 кв.м.
(шестстотин деветдесет и седем
квадратни метра), находящ се в
местността "ТУРСКО ГРОБЕ",
Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА,
Категория на земята: Четвърта.
Номер от предходен план 052055
по картата на възстановената
собственост за землището на село
Драгойново.
Поземлен имот с идентификатор
23385.52.60 (две; три; три; осем;
пет; точка; пет; две; точка; шест;
Област Пловдив, община
нула) по кадастралната карта и
Първомай, землището на с.
кадастралните регистри на село
Драгойново, поземлен имот
Драгойново с площ от 956 кв.м.
с идентификатор
(деветстотин петдесет и шест
23385.52.60 по
квадратни метра), находящ се в
129,50 лв. (сто
кадастралната карта и
местността "ТУРСКО ГРОБЕ",
двадесет и девет
кадастралните регистри,
Трайно предназначение на
лева и 50 ст.)
одобрени със Заповед №
територията: Земеделска. Начин на
РД-18-751/ 22.10.2019 г. на
трайно ползване: НИВА,
изпълнителен директор на
Категория на земята: Четвърта.
АГКК, местност "Турско
Номер от предходен план 052060
гробе"
по картата на възстановената
собственост за землището на село
Драгойново.
Поземлен имот с идентификатор
23385.52.74 (две; три; три; осем;
Област Пловдив, община пет; точка; пет; две; точка; седем;
Първомай, землището на с. четири) по кадастралната карта и
Драгойново, поземлен имот кадастралните регистри на село
с идентификатор
Драгойново с площ от 808 кв.м.
23385.52.74 по
осемстотин и осем квадратни
кадастралната карта и
метра), находящ се в местността
109,40 лв. (сто и
кадастралните регистри,
"ТУРСКО ГРОБЕ", Трайно
девет лева и 40 ст.)
одобрени със Заповед №
предназначение на територията:
РД-18-751/ 22.10.2019 г. на Земеделска. Начин на трайно
изпълнителен директор на ползване: НИВА, Категория на
АГКК, местност "Турско земята: Четвърта. Номер от
гробе"
предходен план 052074 по картата
на възстановената собственост за
землището на село Драгойново.
Поземлен имот с идентификатор
Област Пловдив, община 07675.84.46 (нула; седем; шест;
Първомай, землището на с. седем; пет; точка; осем; четири;
Бяла река, поземлен имот с четири; шест) по кадастралната
идентификатор 07675.84.46 карта и кадастралните регистри на
по кадастралната карта и село Бяла река с площ от 475 кв.м. 40,40 лв.
кадастралните регистри,
четиристотин седемдесет и пет
(четиридесет лева и
одобрени със Заповед №
квадратни метра), находящ се в
40 ст.)
РД-18-747/ 22.10.2019 г. на местността "ЧАМУРЛУКА 215",
изпълнителен директор на Трайно предназначение на
АГКК, местност
територията: Земеделска. Начин на
"Чамурлука 215"
трайно ползване: НИВА,
Категория на земята: 6 (шеста).

от Закона за
общинската
собственост.

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

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

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

2007/03-082007
2020

Област Пловдив, община
Първомай, землището на с.
Бяла река, поземлен имот с
идентификатор 07675.84.59
по кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-747/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност
"Чамурлука 215"

2008/03-082008
2020

Област Пловдив, община
Първомай, землището на с.
Бяла река, поземлен имот с
идентификатор 07675.92.3
по кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-747/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност
"Езеровско"

1748

2009/07-082009
2020

Област Пловдив, община
Първомай, землището на с.
Бяла река, поземлен имот с
идентификатор 07675.76.99
по кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-747/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност "Реални
граници-18ж ал"

1749

2010/07-082010
2020

Област Пловдив, община
Първомай, землището на с.
Бяла река, поземлен имот с

1746

1747

Номер от предходен план 084046
по картата на възстановената
собственост за землището на село
Бяла река.
Поземлен имот с идентификатор
07675.84.59 (нула; седем; шест;
седем; пет; точка; осем; четири;
точка; пет; девет) по кадастралната
карта и кадастралните регистри на
Имотът се
село Бяла река с площ от 7 222
управлява от кмета
кв.м. седем хиляди двеста двадесет
614,20 лв.
на община Първомай
и два квадратни метра), находящ
(шестстотин и
с ЕИК 000471536 на
се в местността "ЧАМУРЛУКА
четиринадесет лева основание чл.12, ал.5
215", Трайно предназначение на
и 20 ст.)
от Закона за
територията: Земеделска. Начин на
общинската
трайно ползване: НИВА,
собственост.
Категория на земята: 6 (шеста).
Номер от предходен план 084059
по картата на възстановената
собственост за землището на село
Бяла река.
Поземлен имот с идентификатор
07675.92.3 (нула; седем; шест;
седем; пет; точка; девет; две;
точка; три) по кадастралната карта
и кадастралните регистри на село
Имотът се
Бяла река с площ от 1 032 кв.м.
управлява от кмета
хиляда нула тридесет и два
на община Първомай
квадратни метра), находящ се в
87,80 лв. (осемдесет
с ЕИК 000471536 на
местността "ЕЗЕРОВСКО",
и седем лева и 80
основание чл.12, ал.5
Трайно предназначение на
ст.)
от Закона за
територията: Земеделска. Начин на
общинската
трайно ползване: НИВА,
собственост.
Категория на земята: 6 (шеста).
Номер от предходен план 092003
по картата на възстановената
собственост за землището на село
Бяла река.
Поземлен имот с идентификатор
07675.76.99 (нула; седем; шест;
седем; пет; точка; седем; шест;
точка; девет; девет) по
кадастралната карта и
Имотът се
кадастралните регистри на село
управлява от кмета
Бяла река с площ от 29 кв.м.
на община Първомай
двадесет и девет квадратни метра),
4,50 лв. (четири
с ЕИК 000471536 на
находящ се в местността "РЕАЛ.
лева и 50 ст.)
основание чл.12, ал.5
ГРАНИЦИ -18Ж АЛ", Трайно
от Закона за
предназначение на територията:
общинската
Земеделска. Начин на трайно
собственост.
ползване: НИВА, Категория на
земята: 3 (трета). Номер от
предходен план 076099 по картата
на възстановената собственост за
землището на село Бяла река.
Поземлен имот с идентификатор 41,90 лв.
Имотът се
07675.77.30 (нула; седем; шест;
(четиредесет и един управлява от кмета
седем; пет; точка; седем; седем;
лева и 90 ст.)
на община Първомай

1750

2011/07-082011
2020

1751

2012/10-082012
2020

1752

2013/10-082013
2020

идентификатор 07675.77.30 точка; три; нула) по кадастралната
с ЕИК 000471536 на
по кадастралната карта и карта и кадастралните регистри на
основание чл.12, ал.5
кадастралните регистри,
село Бяла река с площ от 493 кв.м.
от Закона за
одобрени със Заповед №
четиристотин деветдесет и три
общинската
РД-18-747/ 22.10.2019 г. на квадратни метра), находящ се в
собственост.
изпълнителен директор на местността "ЦИГАНИТЕ 215",
АГКК, местност "Циганите Трайно предназначение на
215"
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА,
Категория на земята: 6 (шеста).
Номер от предходен план 077030
по картата на възстановената
собственост за землището на село
Бяла река.
Поземлен имот с идентификатор
07675.77.97 (нула; седем; шест;
седем; пет; точка; седем; седем;
Област Пловдив, община точка; девет; седем) по
Първомай, землището на с. кадастралната карта и
Имотът се
Бяла река, поземлен имот с кадастралните регистри на село
управлява от кмета
идентификатор 07675.77.97 Бяла река с площ от 3 106 кв.м. три
на община Първомай
по кадастралната карта и хиляди сто и шест квадратни
264,20 лв. (двеста
с ЕИК 000471536 на
кадастралните регистри,
метра), находящ се в местността шестдесети четири
основание чл.12, ал.5
одобрени със Заповед №
"ЦИГАНИТЕ 215", Трайно
лева и 20 ст.
от Закона за
РД-18-747/ 22.10.2019 г. на предназначение на територията:
общинската
изпълнителен директор на Земеделска. Начин на трайно
собственост.
АГКК, местност "Циганите ползване: НИВА, Категория на
215"
земята: 6 (шеста). Номер от
предходен план 077097 по картата
на възстановената собственост за
землището на село Бяла река.
Поземлен имот с идентификатор
07675.77.98 (нула; седем; шест;
седем; пет; точка; седем; седем;
точка; девет; осем) по
Област Пловдив, община
кадастралната карта и
Първомай, землището на с.
кадастралните регистри на село
Имотът се
Бяла река, поземлен имот с
Бяла река с площ от 3 686 кв.м. три
управлява от кмета
идентификатор 07675.77.98
хиляди шестстотин осемдесет и
на община Първомай
по кадастралната карта и
313,50 лв. (триста и
шест квадратни метра), находящ се
с ЕИК 000471536 на
кадастралните регистри,
тринадесет лева и 50
в местността "ЦИГАНИТЕ 215",
основание чл.12, ал.5
одобрени със Заповед №
лв.)
Трайно предназначение на
от Закона за
РД-18-747/ 22.10.2019 г. на
територията: Земеделска. Начин на
общинската
изпълнителен директор на
трайно ползване: НИВА,
собственост.
АГКК, местност "Циганите
Категория на земята: 6 (шеста).
215"
Номер от предходен план 077098
по картата на възстановената
собственост за землището на село
Бяла река.
Област Пловдив, община Поземлен имот с идентификатор
Имотът се
Първомай, землището на с. 07675.77.99 (нула; седем; шест;
управлява от кмета
Бяла река, поземлен имот с седем; пет; точка; седем; седем;
на община Първомай
идентификатор 07675.77.99 точка; девет; девет) по
212,90 лв. (двеста и
с ЕИК 000471536 на
по кадастралната карта и кадастралната карта и
дванадесет лева и 90
основание чл.12, ал.5
кадастралните регистри,
кадастралните регистри на село
лв.)
от Закона за
одобрени със Заповед №
Бяла река с площ от 2 503 кв.м. две
общинската
РД-18-747/ 22.10.2019 г. на хиляди петстотин и три квадратни
собственост.
изпълнителен директор на метра), находящ се в местността

1753

2014/11-082014
2020

1754

2015/11-082015
2020

1755

2016/11-082016
2020

АГКК, местност "Циганите "ЦИГАНИТЕ 215", Трайно
215"
предназначение на територията:
Земеделска. Начин на трайно
ползване: НИВА, Категория на
земята: 6 (шеста). Номер от
предходен план 077099 по картата
на възстановената собственост за
землището на село Бяла река.
Поземлен имот с идентификатор
07675.79.7 (нула; седем; шест;
седем; пет; точка; седем; девет;
Област Пловдив, община точка; седем) по кадастралната
Първомай, землището на с. карта и кадастралните регистри на
Управлява се от
Бяла река, поземлен имот с село Бяла река с площ от 1 096
кмета на община
идентификатор 07675.79.7 кв.м. хиляда деветдесет и шест
Първомай с ЕИК
по кадастралната карта и квадратни метра), находящ се в
169,20 лв. (сто
000471536 на
кадастралните регистри,
местността "МЮСЮЛЮМ ДЕРЕ шестдесет и девет
основание чл. 12, ал.
одобрени със Заповед №
215", Трайно предназначение на лева и 20 ст.)
5 от Закона за
РД-18-747/ 22.10.2019 г. на територията: Земеделска. Начин на
общинската
изпълнителен директор на трайно ползване: НИВА,
собственост
АГКК, местност
Категория на земята: 3 (трета).
"Мюсюлюм дере 215"
Номер от предходен план 079007
по картата на възстановената
собственост за землището на село
Бяла река.
Поземлен имот с идентификатор
07675.78.9 (нула; седем; шест;
седем; пет; точка; седем; девет;
Област Пловдив, община точка; девет) по кадастралната
Първомай, землището на с. карта и кадастралните регистри на
Управлява се от
Бяла река, поземлен имот с село Бяла река с площ от 1859
кмета на община
идентификатор 07675.78.9 кв.м. хиляда осемстотин петдесет
Първомай с ЕИК
по кадастралната карта и и девет квадратни метра), находящ
000471536 на
кадастралните регистри,
се в местността "ЗАД ИГРИЩЕТО 286,90 лв.
основание чл. 12, ал.
одобрени със Заповед №
215", Трайно предназначение на
5 от Закона за
РД-18-747/ 22.10.2019 г. на територията: Земеделска. Начин на
общинската
изпълнителен директор на трайно ползване: НИВА,
собственост
АГКК, местност "Зад
Категория на земята: 3 (трета).
игрището215"
Номер от предходен план 078009
по картата на възстановената
собственост за землището на село
Бяла река.
Поземлен имот с идентификатор
07675.84.23 (нула; седем; шест;
седем; пет; точка; осем; четири;
Област Пловдив, община
точка; две; три) по кадастралната
Първомай, землището на с.
карта и кадастралните регистри на
Управлява се от
Бяла река, поземлен имот с
село Бяла река с площ от 786 кв.м.
кмета на община
идентификатор 07675.84.23
седемстотин осемдесет и шест
Първомай с ЕИК
по кадастралната карта и
квадратни метра), находящ се в
66,80 лв. (шестдесет 000471536 на
кадастралните регистри,
местността "ЧАМУРЛУКА 215", и шест лева и 80 ст.) основание чл. 12, ал.
одобрени със Заповед №
Трайно предназначение на
5 от Закона за
РД-18-747/ 22.10.2019 г. на
територията: Земеделска. Начин на
общинската
изпълнителен директор на
трайно ползване: НИВА,
собственост
АГКК, местност
Категория на земята: 6 (шеста).
"Чамурлука 215"
Номер от предходен план 084023
по картата на възстановената
собственост за землището на село

1756

1757

1758

1759

2017/12-082017
2020

Област Пловдив, община
Първомай, землището на с.
Бяла река, поземлен имот с
идентификатор 07675.84.26
по кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-747/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност
"Чамурлука 215"

2018/12-082018
2020

Област Пловдив, община
Първомай, землището на с.
Бяла река, поземлен имот с
идентификатор 07675.84.38
по кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-747/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност
"Чамурлука 215"

2019/27-082019
2020

Област Пловдив, община
Първомай, землището на с.
Бяла река, поземлен имот с
идентификатор 07675.59.1
по кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-747/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност
"Юрганите 215"

2020/27-082020
2020

Област Пловдив, община
Първомай, землището на с.
Бяла река, поземлен имот с
идентификатор 07675.60.17
по кадастралната карта и
кадастралните регистри,

Бяла река.
Поземлен имот с идентификатор
07675.84.26 (нула; седем; шест;
седем; пет; точка; осем; четири;
точка; две; шест) по кадастралната
карта и кадастралните регистри на
Управлява се от
село Бяла река с площ от 582 кв. м.
кмета на община
( петстотин осемдесет и два
Първомай с ЕИК
квадратни метра ), находящ се в
49,50 лв.
000471536 на
местността "ЧАМУРЛУКА 215", (четиридесет и девет
основание чл. 12, ал.
Трайно предназначение на
лева и 50 ст.)
5 от Закона за
територията: Земеделска. Начин на
общинската
трайно ползване: НИВА,
собственост
Категория на земята: 6 (шеста).
Номер от предходен план 084026
по картата на възстановената
собственост за землището на село
Бяла река.
Поземлен имот с идентификатор
07675.84.38 (нула; седем; шест;
седем; пет; точка; осем; четири;
точка; три; осем) по кадастралната
карта и кадастралните регистри на
Управлява се от
село Бяла река с площ от 1246
кмета на община
кв.м. хиляда двеста четиридесет и
Първомай с ЕИК
шест квадратни метра), находящ се
106,00 лв. (сто и
000471536 на
в местността "ЧАМУРЛУКА 215",
шест лева и 0 ст.)
основание чл. 12, ал.
Трайно предназначение на
5 от Закона за
територията: Земеделска. Начин на
общинската
трайно ползване: НИВА,
собственост
Категория на земята: 6 (шеста).
Номер от предходен план 084038
по картата на възстановената
собственост за землището на село
Бяла река.
Поземлен имот с идентификатор
07675.59.1 (нула; седем; шест;
седем; пет; точка; пет; девет;
точка; едно) по кадастралната
карта и кадастралните регистри на
Управлява се от
село Бяла река с площ от 2 485
кмета на община
кв.м. (две хиляди четиристотин
Първомай с ЕИК
осемдесет и пет квадратни метра), 211,30 лв. (двеста и
000471536 на
находящ се в местността
единадесет лева и 30
основание чл. 12, ал.
"ЮРГАНИТЕ 215", Трайно
ст.)
5 от Закона за
предназначение на територията:
общинската
Земеделска. Начин на трайно
собственост
ползване: НИВА, Категория на
земята: 6 (шеста). Номер от
предходен план 059001 по картата
на възстановената собственост за
землището на село Бяла река.
Поземлен имот с идентификатор
Управлява се от
07675.60.17 (нула; седем; шест;
кмета на община
13,00 лв.
седем; пет; точка; шест; нула;
Първомай с ЕИК
(тринадесет лева и
точка; едно; седем) по
000471536 на
00 ст.)
кадастралната карта и
основание чл. 12, ал.
кадастралните регистри на село
5 от Закона за

одобрени със Заповед №
РД-18-747/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност "Гермите
215"
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Област Пловдив, община
Първомай, землището на с.
Бяла река, поземлен имот с
идентификатор 07675.72.1
по кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-747/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност "Реал.
граници -18ж"

2022/28-082022
2020

Област Пловдив, община
Първомай, землището на с.
Бяла река, поземлен имот с
идентификатор 07675.73.36
по кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-747/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност
"Илишиците"

2023/28-082023
2020

Област Пловдив, община
Първомай, землището на с.
Бяла река, поземлен имот с
идентификатор 07675.75.12
по кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-747/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност
"Илишиците"

Бяла река с площ от 77 кв.м.
(седемдесет и седем квадратни
метра), находящ се в местността
"ГЕРМИТЕ 215", Трайно
предназначение на територията:
Земеделска. Начин на трайно
ползване: НИВА, Категория на
земята: 3 (трета). Номер от
предходен план 060017 по картата
на възстановената собственост за
землището на село Бяла река.
Поземлен имот с идентификатор
07675.72.1 (нула; седем; шест;
седем; пет; точка;седем; две;
точка; едно) по кадастралната
карта и кадастралните регистри на
село Бяла река с площ от 969 кв.м.
(деветстотин шестдесет и девет
квадратни метра), находящ се в
143,80 лв. (сто
местността "РЕАЛ. ГРАНИЦИ - четиридесет и три
18Ж АЛ", Трайно предназначение лева и 80 ст.)
на територията: Земеделска. Начин
на трайно ползване: НИВА,
Категория на земята: 4 (четвърта).
Номер от предходен план 072001
по картата на възстановената
собственост за землището на село
Бяла река.
Поземлен имот с идентификатор
07675.73.36 (нула; седем; шест;
седем; пет; точка;седем; три;
точка; три; шест) по кадастралната
карта и кадастралните регистри на
село Бяла река с площ от 1120
кв.м. (хиляда сто и двадесет
квадратни метра), находящ се в
172,90 лв. (сто
местността "ИЛИШИЦИТЕ",
седемдесет и два
Трайно предназначение на
лева и 90 ст.)
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА,
Категория на земята: 3 (трета).
Номер от предходен план 073036
по картата на възстановената
собственост за землището на село
Бяла река.
Поземлен имот с идентификатор
07675.75.12 (нула; седем; шест;
седем; пет; точка;седем; пет;
точка; едно; две) по кадастралната
карта и кадастралните регистри на
село Бяла река с площ от 2 427
374,60 лв. (триста
кв.м. (две хиляди четиристотин
седемдесет и четири
двадесет и седем квадратни метра), лева и 60 ст.)
находящ се в местността
"ИЛИШИЦИТЕ", Трайно
предназначение на територията:
Земеделска. Начин на трайно
ползване: НИВА, Категория на

общинската
собственост

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

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

Управлява се от
кмета на община
Първомай с ЕИК
000471536 на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост
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земята: 3 (трета). Номер от
предходен план 075012 по картата
на възстановената собственост за
землището на село Бяла река.
Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 860 кв.м.
(осемстотин и шестдесет
Управлява се от
Област Пловдивска,
квадратни метра) предназначен за
кмета на община
община Първомай, село
жилищно строителство,
1 630, 60 лв.
Първомай с ЕИК
Добри дол, кв. 11, УПИ ІV съставляващ парцел УПИ ІV - 193 (хиляда шестстотин 000471536 на
193 по регулационния план
(четири римско тире сто
и тридесет лева и 60 основание чл. 12, ал.
на с. Добри дол, одобрен
деветдесет и три арабско) в кв. 11 ст.)
5 от Закона за
със заповед №РД-22(единадесет арабско) по
общинската
12/1989 год.
регулационния план на с. Добри
собственост
дол, община Първомай, област
Пловдив.
Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 840 кв.м.
Управлява се от
Област Пловдивска,
(осемстотин и четиридесет
кмета на община
община Първомай, село
квадратни метра) предназначен за
1 592,60 лв. (хиляда Първомай с ЕИК
Добри дол, кв. 11, УПИ VІІ жилищно строителство,
петстотин
000471536 на
- 193 по регулационния
съставляващ парцел УПИ VІІ - 193
деветдесет и два
основание чл. 12, ал.
план на с. Добри дол,
(седем римско тире сто деветдесет
лева и 60 ст.)
5 от Закона за
одобрен със заповед №РД- и три арабско) в кв. 11 (единадесет
общинската
22- 12/1989 год.
арабско) по регулационния план на
собственост
с. Добри дол, община Първомай,
област Пловдив.
Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 870 кв.м.
Област Пловдивска,
(осемстотин и седемдесет
Управлява се от
община Първомай, село
квадратни метра) предназначен за
кмета на община
Добри дол, кв. 11, УПИ
жилищно строителство,
1 649,50 лв. (хиляда Първомай с ЕИК
VІІІ - 193 по
съставляващ парцел УПИ VІІІ шестстотин
000471536 на
регулационния план на с. 193 (осем римско тире сто
четиридесет и девет основание чл. 12, ал.
Добри дол, одобрен със
деветдесет и три арабско) в кв. 11 лева и 50 ст.)
5 от Закона за
заповед №РД-22- 12/1989 (единадесет арабско) по
общинската
год.
регулационния план на с. Добри
собственост
дол, община Първомай, област
Пловдив.
Незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 1080 кв.м. (хиляда
Област Пловдивска,
и осемдесет квадратни метра)
Управлява се от
община Първомай, село
предназначен за обществено
кмета на община
Добри дол, квартал 5, УПИ обслужващи дейности,
2 047, 70 лв. (две
Първомай с ЕИК
ІІІ - сладкарница, общ. и
съставляващ парцел УПИ ІІІ хиляди четиридесет 000471536 на
културурен клуб по
сладкарница, общ. и културурен
и седем лева и 70
основание чл. 12, ал.
регулационния план на с. клуб (три римско тире
ст.)
5 от Закона за
Добри дол, одобрен със
сладкарница, общ. и културурен
общинската
заповед №РД-22- 12/1989 клуб) в кв. 5 (пет арабско) по
собственост
год.
регулационния план на с. Добри
дол, община Първомай, област
Пловдив.
Област Пловдивска,
Незастроен поземлен имот с площ
Имотът се
община Първомай, с.
от 1000 кв.м. (хиляда квадратни
3 870,00 лв. (три
управлява от кмета
Градина, кв.63, УПИ ХVІІІ метра), съставляващ УПИ ХVІІІ - хиляди осемстотин на Община
- 797 по плана на
797 (осемнадесет римско тире
и седемдесет лева и Първомай с ЕИК
с.Градина, одобрен със
седемстотин деветдесет и седем
00ст.)
000471536 на
заповед №772/05.11.1974 арабско) в квартал 63 (шестдесет и
основание чл.12, ал.5
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год., административен
три) по плана на с. Градина, област
от Закона за
адрес: ул. "Райчо Даскалов" Пловдив с приложени улична и
общинската
№22
дворищна регулации.
собственост.
Поземлен имот с идентификатор
07675.75.14 (нула; седем; шест;
седем; пет; точка; седем; пет;
точка; едно; четири) по
Област Пловдив, община
кадастралната карта и
Първомай, землището на
кадастралните регистри на село
Управлява се от
село Бяла река, поземлен
Бяла река с площ от 3089 кв.м.
кмета на община
имот с идентификатор
(три хиляди осемдесет и девет
Първомай с ЕИК
07675.75.14 по
317,90 лв. (триста и
квадратни метра), находящ се в
000471536 на
кадастралната карта и
седемнадесет лева и
местността "ИЛИШИЦИТЕ",
основание чл. 12, ал.
кадастралните регистри ,
90 ст.)
Трайно предназначение на
5 от Закона за
одобрени със Заповед
територията: Земеделска. Начин на
общинската
№РД-18-747/22.10.2019 на
трайно ползване: НИВА,
собственост
АГКК, местността
Категория на земята: 3 (трета).
"Илишиците"
Номер от предходен план 075014
по картата на възстановената
собственост за землището на село
Бяла река.
Поземлен имот с идентификатор
07675.75.19 (нула; седем; шест;
седем; пет; точка; седем; пет;
Област Пловдив, община точка; едно; девет) по
Първомай, землището на кадастралната карта и
Управлява се от
село Бяла река, поземлен кадастралните регистри на село
кмета на община
имот с идентификатор
Бяла река с площ от 501 кв.м.
Първомай с ЕИК
07675.75.19 по
(петстотин и един квадратни
77,30 лв.
000471536 на
кадастралната карта и
метра), находящ се в местността (седемдесет и седем
основание чл. 12, ал.
кадастралните регистри , "ИЛИШИЦИТЕ", Трайно
лева и 30 ст.)
5 от Закона за
одобрени със Заповед
предназначение на територията:
общинската
№РД-18-747/22.10.2019 на Земеделска. Начин на трайно
собственост
АГКК, местността
ползване: НИВА, Категория на
"Илишиците"
земята: 3 (трета). Номер от
предходен план 075019 по картата
на възстановената собственост за
землището на село Бяла река.
Поземлен имот с идентификатор
07675.76.90 (нула; седем; шест;
седем; пет; точка; седем; шест;
точка; девет; нула) по
Област Пловдив, община
кадастралната карта и
Първомай, землището на
кадастралните регистри на село
Управлява се от
село Бяла река, поземлен
Бяла река с площ от 530 кв.м.
кмета на община
имот с идентификатор
(петстотин и тридесет квадратни
Първомай с ЕИК
07675.76.90 по
метра), находящ се в местността
81,80 лв. (осемдесет 000471536 на
кадастралната карта и
"РЕАЛ. ГРАНИЦИ-18жАЛ",
и един лева и 80 ст.) основание чл. 12, ал.
кадастралните регистри ,
Трайно предназначение на
5 от Закона за
одобрени със Заповед
територията: Земеделска. Начин на
общинската
№РД-18-747/22.10.2019 на
трайно ползване: НИВА,
собственост
АГКК, местността "Реал.
Категория на земята: 3 (трета).
граници-18ж ал.""
Номер от предходен план 076090
по картата на възстановената
собственост за землището на село
Бяла река.
Област Пловдив, община Поземлен имот с идентификатор 119,70 лв. (сто и
Имотът се
Първомай, землището на 07675.76.91 (нула; седем; шест;
деветнадесет лева и управлява от кмета

село Бяла река, поземлен
имот с идентификатор
07675.76.91 по
кадастралната карта и
кадастралните регистри ,
одобрени със Заповед
№РД-18-747/22.10.2019 на
АГКК, местността "Реал.
граници-18ж ал."
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седем; пет; точка; седем; шест;
70 ст.)
точка; девет; едно) по
кадастралната карта и
кадастралните регистри на село
Бяла река с площ от 708 кв.м.
(седемстотин и осем квадратни
метра), находящ се в местността
"РЕАЛ. ГРАНИЦИ-18жАЛ",
Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА,
Категория на земята: 3 (трета).
Номер от предходен план 076091
по картата на възстановената
собственост за землището на село
Бяла река.
Поземлен имот с идентификатор
07675.76.92 (нула; седем; шест;
седем; пет; точка; седем; шест;
Област Пловдив, община точка; девет; две) по кадастралната
Първомай, землището на карта и кадастралните регистри на
село Бяла река, поземлен село Бяла река с площ от 295 кв.м.
имот с идентификатор
(двеста деветдесет пет квадратни
07675.76.92 по
метра), находящ се в местността
45,50 лв.
кадастралната карта и
"РЕАЛ. ГРАНИЦИ-18жАЛ",
(четиридесет и
кадастралните регистри , Трайно предназначение на
петлева и 50 ст.)
одобрени със Заповед
територията: Земеделска. Начин на
№РД-18-747/22.10.2019 на трайно ползване: НИВА,
АГКК, местността "Реал. Категория на земята: 3 (трета).
граници-18ж ал."
Номер от предходен план 076092
по картата на възстановената
собственост за землището на село
Бяла река.
Поземлен имот с идентификатор
07675.76.97 (нула; седем; шест;
седем; пет; точка; седем; шест;
Област Пловдив, община точка; девет; седем) по
Първомай, землището на кадастралната карта и
село Бяла река, поземлен кадастралните регистри на село
имот с идентификатор
Бяла река с площ от 195 кв.м. (сто
07675.76.97 по
деветдесет пет квадратни метра),
30,10 лв. (тридесет
кадастралната карта и
находящ се в местността "РЕАЛ.
лева и 10 ст.)
кадастралните регистри , ГРАНИЦИ-18жАЛ", Трайно
одобрени със Заповед
предназначение на територията:
№РД-18-747/22.10.2019 на Земеделска. Начин на трайно
АГКК, местността "Реал. ползване: НИВА, Категория на
граници-18ж ал."
земята: 3 (трета). Номер от
предходен план 076097 по картата
на възстановената собственост за
землището на село Бяла река.
Област Пловдив, община Поземлен имот с идентификатор
Първомай, землището на 07675.110.55 (нула; седем; шест;
село Бяла река, поземлен седем; пет; точка; едно; едно; нула;
143,40 лв. (сто
имот с идентификатор
точка; пет; пет) по кадастралната
четиридесет и три
07675.110.55 по
карта и кадастралните регистри на
лева и 40 ст.)
кадастралната карта и
село Бяла река с площ от 1219
кадастралните регистри , кв.м. (хиляда двеста и
одобрени със Заповед
деветнадесет квадратни метра),

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

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

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

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на
основание чл.12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост
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2020
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2020

2038/12-102038
2020

№РД-18-747/22.10.2019 на находящ се в местността "БЮКЯ",
АГКК, местността "Бюкя" Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА,
Категория на земята: 3 (трета).
Номер от предходен план 000055
по картата на възстановената
собственост за землището на село
Бяла река.
Поземлен имот с идентификатор
07675.114.49 (нула; седем; шест;
седем; пет; точка; едно; едно;
четири; точка; четири; девет) по
Област Пловдив, община кадастралната карта и
Първомай, землището на кадастралните регистри на село
село Бяла река, поземлен Бяла река с площ от 9 477 кв.м.
имот с идентификатор
(девет хиляди четиристотин
690,90 лв.
07675.114.49 по
седемдесет и седем квадратни
(шестстотин и
кадастралната карта и
метра), находящ се в местността
деветдесет лева и 90
кадастралните регистри,
"ГОГОВ БУНАР", Трайно
ст.)
одобрени със Заповед
предназначение на територията:
№РД-18-747/22.10.2019 на Земеделска. Начин на трайно
АГКК, местността "Гогов ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА
бунар"
ЗЕМЯ, Категория на земята: 6
(шеста). Номер от предходен план
114049 по картата на
възстановената собственост за
землището на село Бяла река.
Поземлен имот с идентификатор
07675.86.50 (нула; седем; шест;
седем; пет; точка; осем; шест;
Област Пловдив, община точка; пет; нула) по кадастралната
Първомай, землището на карта и кадастралните регистри на
село Бяла река, поземлен село Бяла река с площ от 289 кв.м.
имот с идентификатор
(двеста осемдесет и девет
07675.86.50 по
квадратни метра), находящ се в
кадастралната карта и
местността
44,60 лв.
кадастралните регистри,
"КАЙРЯКА/СКЕЛЕТО", Трайно
одобрени със Заповед
предназначение на територията:
№РД-18-747/22.10.2019 на Земеделска. Начин на трайно
АГКК, местността
ползване: ЛОЗЕ, Категория на
"Кайряка /скелето"
земята: 6 (шеста). Номер от
предходен план 086050 по картата
на възстановената собственост за
землището на село Бяла река.
Поземлен имот с идентификатор
Област Пловдив, община 07675.86.65 (нула; седем; шест;
Първомай, землището на седем; пет; точка; осем; шест;
село Бяла река, поземлен точка; шест; пет) по кадастралната
имот с идентификатор
карта и кадастралните регистри на
07675.86.65 по
село Бяла река с площ от 291кв.м.
кадастралната карта и
(двеста деветдесет и един
44,90 лв.
кадастралните регистри,
квадратни метра), находящ се в
одобрени със Заповед
местността
№РД-18-747/22.10.2019 на "КАЙРЯКА/СКЕЛЕТО", Трайно
АГКК, местността
предназначение на територията:
"Кайряка /скелето"
Земеделска. Начин на трайно
ползване: ЛОЗЕ, Категория на

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

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

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на
основание чл.12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост
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земята: 6 (шеста). Номер от
предходен план 086065 по картата
на възстановената собственост за
землището на село Бяла река.
Поземлен имот с идентификатор
07675.86.74 (нула; седем; шест;
седем; пет; точка; осем; шест;
Област Пловдив, община точка; седем; четири) по
Първомай, землището на кадастралната карта и
село Бяла река, поземлен кадастралните регистри на село
имот с идентификатор
Бяла река с площ от 293 кв.м.
07675.86.74 по
(двеста деветдесет и три квадратни
кадастралната карта и
метра), находящ се в местността
кадастралните регистри,
"КАЙРЯКА/СКЕЛЕТО", Трайно
одобрени със Заповед
предназначение на територията:
№РД-18-747/22.10.2019 на Земеделска. Начин на трайно
АГКК, местността
ползване: ЛОЗЕ, Категория на
"Кайряка /скелето"
земята: 6 (шеста). Номер от
предходен план 086074 по картата
на възстановената собственост за
землището на село Бяла река.
Поземлен имот с идентификатор
07675.87.51 (нула; седем; шест;
седем; пет; точка; осем; седем;
Област Пловдив, община точка; пет; едно) по кадастралната
Първомай, землището на карта и кадастралните регистри на
село Бяла река, поземлен село Бяла река с площ от 553 кв.м.
имот с идентификатор
(петстотин петдесет и три
07675.87.51 по
квадратни метра), находящ се в
кадастралната карта и
местността
кадастралните регистри,
"КАЙРЯКА/СКЕЛЕТО", Трайно
одобрени със Заповед
предназначение на територията:
№РД-18-747/22.10.2019 на Земеделска. Начин на трайно
АГКК, местността
ползване: ЛОЗЕ, Категория на
"Кайряка /скелето"
земята: 5 (пета). Номер от
предходен план 087051 по картата
на възстановената собственост за
землището на село Бяла река.
Поземлен имот с идентификатор
07675.87.72 (нула; седем; шест;
седем; пет; точка; осем; седем;
точка; седем; две) по
Област Пловдив, община
кадастралната карта и
Първомай, землището на
кадастралните регистри на село
село Бяла река, поземлен
Бяла река с площ от 552 кв.м.
имот с идентификатор
(петстотин петдесет и два
07675.87.72 по
квадратни метра), находящ се в
кадастралната карта и
местността
кадастралните регистри,
"КАЙРЯКА/СКЕЛЕТО", Трайно
одобрени със Заповед
предназначение на територията:
№РД-18-747/22.10.2019 на
Земеделска. Начин на трайно
АГКК, местността
ползване: ЛОЗЕ, Категория на
"Кайряка /скелето"
земята: 5 (пета). Номер от
предходен план 087072 по картата
на възстановената собственост за
землището на село Бяла река.
Област Пловдив, община Поземлен имот с идентификатор
Първомай, землището на 07675.87.90 (нула; седем; шест;

45,20 лв.

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

104,50 лв.

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

104,30 лв.

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

104,10 лв.

Имотът се
управлява от кмета

село Бяла река, поземлен
имот с идентификатор
07675.87.90 по
кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед
№РД-18-747/22.10.2019 на
АГКК, местността
"Кайряка /скелето"
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седем; пет; точка; осем; седем;
точка; девет; нула) по
кадастралната карта и
кадастралните регистри на село
Бяла река с площ от 551 кв.м.
(петстотин петдесет и един
квадратни метра), находящ се в
местността
"КАЙРЯКА/СКЕЛЕТО", Трайно
предназначение на територията:
Земеделска. Начин на трайно
ползване: ЛОЗЕ, Категория на
земята: 5 (пета). Номер от
предходен план 087090 по картата
на възстановената собственост за
землището на село Бяла река.
Поземлен имот с идентификатор
07675.87.94 (нула; седем; шест;
седем; пет; точка; осем; седем;
точка; девет; четири) по
Област Пловдив, община
кадастралната карта и
Първомай, землището на
кадастралните регистри на село
село Бяла река, поземлен
Бяла река с площ от 555 кв.м.
имот с идентификатор
(петстотин петдесет и пет
07675.87.94 по
квадратни метра), находящ се в
кадастралната карта и
104,90 лв.
местността
кадастралните регистри,
"КАЙРЯКА/СКЕЛЕТО", Трайно
одобрени със Заповед
предназначение на територията:
№РД-18-747/22.10.2019 на
Земеделска. Начин на трайно
АГКК, местността
ползване: ЛОЗЕ, Категория на
"Кайряка /скелето"
земята: 5 (пета). Номер от
предходен план 087094 по картата
на възстановената собственост за
землището на село Бяла река.
Поземлен имот с идентификатор
07675.88.33 (нула; седем; шест;
седем; пет; точка; осем; осем;
Област Пловдив, община точка; три; три) по кадастралната
Първомай, землището на карта и кадастралните регистри на
село Бяла река, поземлен село Бяла река с площ от 558 кв.м.
имот с идентификатор
(петстотин петдесет и осем
07675.88.33 по
квадратни метра), находящ се в
кадастралната карта и
местността
105,50 лв.
кадастралните регистри,
"КАЙРЯКА/СКЕЛЕТО", Трайно
одобрени със Заповед
предназначение на територията:
№РД-18-747/22.10.2019 на Земеделска. Начин на трайно
АГКК, местността
ползване: ЛОЗЕ, Категория на
"Кайряка /скелето"
земята: 5 (пета). Номер от
предходен план 088033 по картата
на възстановената собственост за
землището на село Бяла река.
Област Пловдив, община Поземлен имот с идентификатор
Първомай, землището на 07675.88.56 (нула; седем; шест;
село Бяла река, поземлен седем; пет; точка; осем; осем;
имот с идентификатор
точка; пет; шест) по кадастралната 86,30 лв.
07675.88.56 по
карта и кадастралните регистри на
кадастралната карта и
село Бяла река с площ от 559 кв.м.
кадастралните регистри,
(петстотин петдесет и девет

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

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

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

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

одобрени със Заповед
№РД-18-747/22.10.2019 на
АГКК, местността
"Кайряка /скелето"
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квадратни метра), находящ се в
местността
"КАЙРЯКА/СКЕЛЕТО", Трайно
предназначение на територията:
Земеделска. Начин на трайно
ползване: ЛОЗЕ, Категория на
земята: 6 (шест). Номер от
предходен план 088056 по картата
на възстановената собственост за
землището на село Бяла река.
Поземлен имот с идентификатор
07675.88.58 (нула; седем; шест;
седем; пет; точка; осем; осем;
Област Пловдив, община точка; пет; осем) по кадастралната
Първомай, землището на карта и кадастралните регистри на
село Бяла река, поземлен село Бяла река с площ от 559 кв.м.
имот с идентификатор
(петстотин петдесет и девет
07675.88.58 по
квадратни метра), находящ се в
кадастралната карта и
местността
86,30 лв.
кадастралните регистри,
"КАЙРЯКА/СКЕЛЕТО", Трайно
одобрени със Заповед
предназначение на територията:
№РД-18-747/22.10.2019 на Земеделска. Начин на трайно
АГКК, местността
ползване: ЛОЗЕ, Категория на
"Кайряка /скелето"
земята: 6 (шест). Номер от
предходен план 088058 по картата
на възстановената собственост за
землището на село Бяла река.
Поземлен имот с идентификатор
07675.85.3 (нула; седем; шест;
седем; пет; точка; осем; пет; точка;
Област Пловдив, община
три) по кадастралната карта и
Първомай, землището на
кадастралните регистри на село
село Бяла река, поземлен
Бяла река с площ от 501 кв.м.
имот с идентификатор
(петстотин и един квадратни
07675.85.3 по
метра), находящ се в местността
кадастралната карта и
77,30 лв.
"КАЙРЯКА/СКЕЛЕТО", Трайно
кадастралните регистри,
предназначение на територията:
одобрени със Заповед
Земеделска. Начин на трайно
№РД-18-747/22.10.2019 на
ползване: ЛОЗЕ, Категория на
АГКК, местността
земята: 6 (шест). Номер от
"Кайряка /скелето"
предходен план 085003 по картата
на възстановената собственост за
землището на село Бяла река.
Поземлен имот с идентификатор
07675.86.13 (нула; седем; шест;
Област Пловдив, община седем; пет; точка; осем; шест;
Първомай, землището на точка; едно; три) по кадастралната
село Бяла река, поземлен карта и кадастралните регистри на
имот с идентификатор
село Бяла река с площ от 557 кв.м.
07675.86.13 по
(петстотин петдесет и седем
кадастралната карта и
квадратни метра), находящ се в
86,00 лв.
кадастралните регистри,
местността
одобрени със Заповед
"КАЙРЯКА/СКЕЛЕТО", Трайно
№РД-18-747/22.10.2019 на предназначение на територията:
АГКК, местността
Земеделска. Начин на трайно
"Кайряка /скелето"
ползване: ЛОЗЕ, Категория на
земята: 6 (шест). Номер от
предходен план 086013 по картата

собственост

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

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

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на
основание чл.12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост
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на възстановената собственост за
землището на село Бяла река.
Поземлен имот с идентификатор
07675.85.22 (нула; седем; шест;
седем; пет; точка; осем; пет; точка;
Област Пловдив, община две; две) по кадастралната карта и
Първомай, землището на кадастралните регистри на село
село Бяла река, поземлен Бяла река с площ от 587 кв.м.
имот с идентификатор
(петстотин осемдесет и седем
07675.85.22 по
квадратни метра), находящ се в
кадастралната карта и
местността
кадастралните регистри,
"КАЙРЯКА/СКЕЛЕТО", Трайно
одобрени със Заповед
предназначение на територията:
№РД-18-747/22.10.2019 на Земеделска. Начин на трайно
АГКК, местността
ползване: ЛОЗЕ, Категория на
"Кайряка /скелето"
земята: 6 (шест). Номер от
предходен план 085022 по картата
на възстановената собственост за
землището на село Бяла река.
Поземлен имот с идентификатор
07675.86.16 (нула; седем; шест;
седем; пет; точка; осем; шест;
точка; едно; шест) по
Област Пловдив, община
кадастралната карта и
Първомай, землището на
кадастралните регистри на село
село Бяла река, поземлен
Бяла река с площ от 545 кв.м.
имот с идентификатор
(петстотин четиридесет и пет
07675.86.16 по
квадратни метра), находящ се в
кадастралната карта и
местността
кадастралните регистри,
"КАЙРЯКА/СКЕЛЕТО", Трайно
одобрени със Заповед
предназначение на територията:
№РД-18-747/22.10.2019 на
Земеделска. Начин на трайно
АГКК, местността
ползване: ЛОЗЕ, Категория на
"Кайряка /скелето"
земята: 6 (шест). Номер от
предходен план 086016 по картата
на възстановената собственост за
землището на село Бяла река.
Поземлен имот с идентификатор
07675.86.19 (нула; седем; шест;
седем; пет; точка; осем; шест;
точка; едно; девет) по
Област Пловдив, община
кадастралната карта и
Първомай, землището на
кадастралните регистри на село
село Бяла река, поземлен
Бяла река с площ от 557 кв.м.
имот с идентификатор
(петстотин петдесет и седем
07675.86.19 по
квадратни метра), находящ се в
кадастралната карта и
местността
кадастралните регистри,
"КАЙРЯКА/СКЕЛЕТО", Трайно
одобрени със Заповед
предназначение на територията:
№РД-18-747/22.10.2019 на
Земеделска. Начин на трайно
АГКК, местността
ползване: ЛОЗЕ, Категория на
"Кайряка /скелето"
земята: 6 (шест). Номер от
предходен план 086019 по картата
на възстановената собственост за
землището на село Бяла река.
Област Пловдив, община Поземлен имот с идентификатор
Първомай, землището на 07675.86.53 (нула; седем; шест;
село Бяла река, поземлен седем; пет; точка; осем; шест;

90,60 лв.

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

84,10 лв.

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

86,00 лв.

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

44,30 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай

имот с идентификатор
07675.86.53 по
кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед
№РД-18-747/22.10.2019 на
АГКК, местността
"Кайряка /скелето"
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1794

2053/26-102053
2020

2054/26-102054
2020

2055/26-102055
2020

точка; пет; три) по кадастралната
карта и кадастралните регистри на
село Бяла река с площ от 287 кв.м.
(двеста осемдесет и седем
квадратни метра), находящ се в
местността
"КАЙРЯКА/СКЕЛЕТО", Трайно
предназначение на територията:
Земеделска. Начин на трайно
ползване: ЛОЗЕ, Категория на
земята: 6 (шест). Номер от
предходен план 086053 по картата
на възстановената собственост за
землището на село Бяла река.
Поземлен имот с идентификатор
11627.80.1 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; осем; нула; точка;
Област Пловдив, община едно) по кадастралната карта и
Първомай, землището на кадастралните регистри на село
село Воден, поземлен имот Воден с площ от 999 кв.м.
с идентификатор
(деветстотин деветдесет и девет
11627.80.1 по
квадратни метра), находящ се в
24,10 лв.
кадастралната карта и
местността "РЕКАТА", Трайно
кадастралните регистри,
предназначение на територията:
одобрени със Заповед
Земеделска. Начин на трайно
№РД-18-749/22.10.2019 на ползване: НИВА, Категория на
АГКК, местността "Реката" земята: 9 (девета). Номер от
предходен план 080001 по картата
на възстановената собственост за
землището на село Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.80.7 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; осем; нула; точка;
Област Пловдив, община седем) по кадастралната карта и
Първомай, землището на кадастралните регистри на село
село Воден, поземлен имот Воден с площ от 5 901 кв.м. (пет
с идентификатор
хиляди деветстотин и един
11627.80.7 по
квадратни метра), находящ се в
122,20 лв.
кадастралната карта и
местността "РЕКАТА", Трайно
кадастралните регистри,
предназначение на територията:
одобрени със Заповед
Земеделска. Начин на трайно
№РД-18-749/22.10.2019 на ползване: НИВА, Категория на
АГКК, местността "Реката" земята: 9 (девета). Номер от
предходен план 080007 по картата
на възстановената собственост за
землището на село Воден.
Поземлен имот с идентификатор
Област Пловдив, община 11627.104.18 (едно; едно; шест;
Първомай, землището на две; седем; точка; едно; нула;
село Воден, поземлен имот четири; точка; едно; осем) по
с идентификатор
кадастралната карта и
11627.104.18 по
кадастралните регистри на село
23,70 лв.
кадастралната карта и
Воден с площ от 2 929 кв.м. (две
кадастралните регистри,
хиляди деветстотин двадесет и
одобрени със Заповед
девет квадратни метра), находящ
№РД-18-749/22.10.2019 на се в местността "ЛОЗЯТА",
АГКК, местността "Лозята" Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на

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

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

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

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на
основание чл.12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост
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2059/04-112059
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трайно ползване: НИВА,
Категория на земята: 10 (десета).
Номер от предходен план 104018
по картата на възстановената
собственост за землището на село
Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.104.21 (едно; едно; шест;
две; седем; точка; едно; нула;
четири; точка; две; едно) по
Област Пловдив, община
кадастралната карта и
Първомай, землището на
кадастралните регистри на село
село Воден, поземлен имот
Воден с площ от 821 кв.м.
с идентификатор
(осемстотин двадесет и един
11627.104.21 по
квадратни метра), находящ се в
кадастралната карта и
местността "ЛОЗЯТА", Трайно
кадастралните регистри,
предназначение на територията:
одобрени със Заповед
Земеделска. Начин на трайно
№РД-18-749/22.10.2019 на
ползване: НИВА, Категория на
АГКК, местността "Лозята"
земята: 10 (десета). Номер от
предходен план 104021 по картата
на възстановената собственост за
землището на село Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.104.25 (едно; едно; шест;
две; седем; точка; едно; нула;
четири; точка; две; пет) по
Област Пловдив, община
кадастралната карта и
Първомай, землището на
кадастралните регистри на село
село Воден, поземлен имот
Воден с площ от 740 кв.м.
с идентификатор
(седемстотин и четиридесет
11627.104.25 по
квадратни метра), находящ се в
кадастралната карта и
местността "ЛОЗЯТА", Трайно
кадастралните регистри,
предназначение на територията:
одобрени със Заповед
Земеделска. Начин на трайно
№РД-18-749/22.10.2019 на
ползване: НИВА, Категория на
АГКК, местността "Лозята"
земята: 10 (десета). Номер от
предходен план 104025 по картата
на възстановената собственост за
землището на село Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.105.27 (едно; едно; шест;
две; седем; точка; едно; нула; пет;
Област Пловдив, община точка; две;седем) по кадастралната
Първомай, землището на карта и кадастралните регистри на
село Воден, поземлен имот село Воден с площ от 955 кв.м.
с идентификатор
(деветстотин петдесет и пет
11627.105.27 по
квадратни метра), находящ се в
кадастралната карта и
местността "ЛОЗЯТА", Трайно
кадастралните регистри,
предназначение на територията:
одобрени със Заповед
Земеделска. Начин на трайно
№РД-18-749/22.10.2019 на ползване: НИВА, Категория на
АГКК, местността "Лозята" земята: 10 (десета). Номер от
предходен план 105027 по картата
на възстановената собственост за
землището на село Воден.
Област Пловдив, община Поземлен имот с идентификатор
Първомай, землището на 11627.105.33 (едно; едно; шест;

6,70 лв.

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

7,00 лв.

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

7,70 лв.

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

7,50 лв.

Имотът се
управлява от кмета
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село Воден, поземлен имот две; седем; точка; едно; нула; пет;
с идентификатор
точка; три; три) по кадастралната
11627.105.33 по
карта и кадастралните регистри на
кадастралната карта и
село Воден с площ от 920 кв.м.
кадастралните регистри,
(деветстотин и двадесет квадратни
одобрени със Заповед
метра), находящ се в местността
№РД-18-749/22.10.2019 на "ЛОЗЯТА", Трайно
АГКК, местността "Лозята" предназначение на територията:
Земеделска. Начин на трайно
ползване: НИВА, Категория на
земята: 10 (десета). Номер от
предходен план 105033 по картата
на възстановената собственост за
землището на село Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.105.35 (едно; едно; шест;
две; седем; точка; едно; нула; пет;
Област Пловдив, община точка; три; пет) по кадастралната
Първомай, землището на карта и кадастралните регистри на
село Воден, поземлен имот село Воден с площ от 4 032 кв.м.
с идентификатор
(четири хиляди тридесет и два
11627.105.35 по
квадратни метра), находящ се в
32,70 лв.
кадастралната карта и
местността "ЛОЗЯТА", Трайно
кадастралните регистри,
предназначение на територията:
одобрени със Заповед
Земеделска. Начин на трайно
№РД-18-749/22.10.2019 на ползване: НИВА, Категория на
АГКК, местността "Лозята" земята: 10 (десета). Номер от
предходен план 105035 по картата
на възстановената собственост за
землището на село Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.106.2 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; едно; нула; шест;
Област Пловдив, община точка; две по кадастралната карта
Първомай, землището на и кадастралните регистри на село
село Воден, поземлен имот Воден с площ от 515 кв.м.
с идентификатор
(петстотин и петнадесет квадратни
11627.106.2 по
метра), находящ се в местността
4,20 лв.
кадастралната карта и
"ЛОЗЯТА", Трайно
кадастралните регистри,
предназначение на територията:
одобрени със Заповед
Земеделска. Начин на трайно
№РД-18-749/22.10.2019 на ползване: НИВА, Категория на
АГКК, местността "Лозята" земята: 10 (десета). Номер от
предходен план 106002 по картата
на възстановената собственост за
землището на село Воден.
Поземлен имот с идентификатор
Област Пловдив, община 11627.106.4 (едно; едно; шест; две;
Първомай, землището на седем; точка; едно; нула; шест;
село Воден, поземлен имот точка; четири) по кадастралната
с идентификатор
карта и кадастралните регистри на
11627.106.4 по
село Воден с площ от 675 кв.м.
5,50 лв.
кадастралната карта и
(шестстотин седемдесет и пет
кадастралните регистри,
квадратни метра), находящ се в
одобрени със Заповед
местността "ЛОЗЯТА", Трайно
№РД-18-749/22.10.2019 на предназначение на територията:
АГКК, местността "Лозята" Земеделска. Начин на трайно
ползване: НИВА, Категория на

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

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

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

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на
основание чл.12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост
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земята: 10 (десета). Номер от
предходен план 106004 по картата
на възстановената собственост за
землището на село Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.107.2 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; едно; нула; седем;
Област Пловдив, община точка; две) по кадастралната карта
Първомай, землището на и кадастралните регистри на село
село Воден, поземлен имот Воден с площ от 842 кв.м.
с идентификатор
(осемстотин четиридесет и две
11627.107.2 по
квадратни метра), находящ се в
кадастралната карта и
местността "ЛОЗЯТА", Трайно
кадастралните регистри,
предназначение на територията:
одобрени със Заповед
Земеделска. Начин на трайно
№РД-18-749/22.10.2019 на ползване: НИВА, Категория на
АГКК, местността "Лозята" земята: 10 (десета). Номер от
предходен план 107002 по картата
на възстановената собственост за
землището на село Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.108.15 (едно; едно; шест;
две; седем; точка; едно; нула;
осем; точка; едно; пет) по
Област Пловдив, община
кадастралната карта и
Първомай, землището на
кадастралните регистри на село
село Воден, поземлен имот
Воден с площ от 996 кв.м.
с идентификатор
(деветстотин деветдесет и шест
11627.108.15 по
квадратни метра), находящ се в
кадастралната карта и
местността "ТАШЕВ ЕГРЕК",
кадастралните регистри,
Трайно предназначение на
одобрени със Заповед
територията: Земеделска. Начин на
№РД-18-749/22.10.2019 на
трайно ползване: НИВА,
АГКК, местността "Ташев
Категория на земята: 10 (десета).
егрек"
Номер от предходен план 108015
по картата на възстановената
собственост за землището на село
Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.200.2 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; две; нула; нула;
Област Пловдив, община
точка; две) по кадастралната карта
Първомай, землището на
и кадастралните регистри на село
село Воден, поземлен имот
Воден с площ от 3000 кв.м. (три
с идентификатор
хиляди квадратни метра), находящ
11627.200.2 по
се в местността "ЕЛЕЗА", Трайно
кадастралната карта и
предназначение на територията:
кадастралните регистри,
Земеделска. Начин на трайно
одобрени със Заповед
ползване: НИВА, Категория на
№РД-18-749/22.10.2019 на
земята: 9 (девета). Номер от
АГКК, местността "Елеза"
предходен план 200002 по картата
на възстановената собственост за
землището на село Воден.
Област Пловдив, община Поземлен имот с идентификатор
Първомай, землището на 11627.202.5 (едно; едно; шест; две;
село Воден, поземлен имот седем; точка; две; нула; две; точка;
с идентификатор
пет) по кадастралната карта и
11627.202.5 по
кадастралните регистри на село

6,80 лв.

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

9,40 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община
Пълрвомай на
основание ЕИК
000471536 на
основание чл. 12, ал.
5 от ЗОС.

55,20 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община
Пълрвомай на
основание ЕИК
000471536 на
основание чл. 12, ал.
5 от ЗОС.

84,50 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община
Пълрвомай на
основание ЕИК

кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед
№РД-18-749/22.10.2019 на
АГКК, местността
"Сазлъка"

1806

2067/18-112067
2020

1807

2068/20-112068
2020

1808

2069/20-112069
2020

1809

2070/03-122070
2020

Воден с площ от 4 590 кв.м.
000471536 на
(четири хиляди петстотин и
основание чл. 12, ал.
деветдесет квадратни метра),
5 от ЗОС.
находящ се в местността
"САЗЛЪКА", Трайно
предназначение на територията:
Земеделска. Начин на трайно
ползване: НИВА, Категория на
земята: 9 (девета). Номер от
предходен план 202005 по картата
на възстановената собственост за
землището на село Воден.
Незастроен урегулиран поземлен
Област Пловдив, община имот с площ от 335 кв.м. (триста
Първомай, град Първомай, тридесет и пет квадратни метра),
Имотът се
кв. 20 А, УПИ І – търговски съставляващ парцел (УПИ) І управлява от кмета
и обслужващи дейности по търговски и обслужващи дейности 1 938,00 лв. (хиляда на община Първомай
регулационния план на гр. (едно римско тире търговски и
деветстотин
с ЕИК 000471536 на Продаден на "СТАНИК ТРАНС"
Първомай, одобрен със
обслужващи дейности ) в кв. 20А тридесет и осем
основание чл.12, ал.5 ЕООД-гр. Първомай
заповед №РД-15-666/1994 (двадесет арабско буква А) по
лева, 00 ст.)
от Закона за
год. и заповед №РД-15-660 регулационния план на гр.
общинската
от 2020 год. на кмета на
Първомай, област Пловдив,
собственост.
община Първомай
предназначен за търговия и
обслужващи дейности.
Поземлен имот с идентификатор
11627.41.21 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; четири; едно; точка;
Област Пловдив, община две; едно) по кадастралната карта
Първомай, землището на и кадастралните регистри на село
Имотът се
село Воден, поземлен имот Воден с площ от 2 600 кв.м. (две
управлява от кмета
с идентификатор
хиляди и шестстотин квадратни
на община
Договор №РД-13-217/13.10.2020
11627.41.21 по
метра), находящ се в местността
38,20 лв.
Пълрвомай с ЕИК
г. за наем за срок от 6 год. с
кадастралната карта и
"ЧЕИРА", Трайно предназначение
000471536 на
Пемпе Сюлейман Рамадан
кадастралните регистри,
на територията: Земеделска. Начин
основание чл. 12, ал.
одобрени със Заповед
на трайно ползване: ЛИВАДА,
5 от ЗОС.
№РД-18-749/22.10.2019 на Категория на земята: 9 (девета).
АГКК, местността "Чеира" Номер от предходен план 041021
по картата на възстановената
собственост за землището на село
Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.34.8 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; три; четири; точка;
Област Пловдив, община
осем) по кадастралната карта и
Първомай, землището на
кадастралните регистри на село
село Воден, поземлен имот
Имотът се
Воден с площ от 2 622 кв.м. (две
с идентификатор
управлява от кмета
хиляди шестстотин двадесет и два
11627.34.8 по
на община
Договор №РД-13-217/13.10.2020
квадратни метра), находящ се в
кадастралната карта и
42,20 лв.
Пълрвомай с ЕИК
г. за наем за срок от 6 год. с
местността "БЕДЖАНЕ", Трайно
кадастралните регистри,
000471536 на
Пемпе Сюлейман Рамадан
предназначение на територията:
одобрени със Заповед
основание чл. 12, ал.
Земеделска. Начин на трайно
№РД-18-749/22.10.2019 на
5 от ЗОС.
ползване: ЛИВАДА, Категория на
АГКК, местността
земята: 9 (девета). Номер от
"Беджане"
предходен план 034008 по картата
на възстановената собственост за
землището на село Воден.
Област Пловдив, община Поземлен имот с идентификатор
Имотът се
Договор №РД-13-217/13.10.2020
22,20 лв.
Първомай, землището на 11627.43.2 (едно; едно; шест; две;
управлява от кмета г. за наем за срок от 6 год. с

Договор за покупко продажба вписан под
№191, том 1, вх. №308,
дв.вх. №306 на
24.02.2021 г. в СВ гр.
Първомай и отписан
със Заповед №РД-15151 от 08.03.2021 год.
на кмета на община
Първомай.

село Воден, поземлен имот
с идентификатор
11627.43.2 по
кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед
№РД-18-749/22.10.2019 на
АГКК, местността "Чаира"

1810

1811

1812

2071/03-122071
2020

2072/14-122072
2020

2073/18-012073
2021

1813 2074/18-01- 2074

седем; точка; четири; три; точка;
две) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на село
Воден с площ от 1 511 кв.м.
(хиляда петстотин и единадесет
квадратни метра), находящ се в
местността "ЧАИРА", Трайно
предназначение на територията:
Земеделска. Начин на трайно
ползване: ЛИВАДА, Категория на
земята: 9 (девета). Номер от
предходен план 043002 по картата
на възстановената собственост за
землището на село Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.44.1 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; четири; четири;
точка; едно) по кадастралната
Област Пловдив, община
карта и кадастралните регистри на
Първомай, землището на
село Воден с площ от 8 812 кв.м.
село Воден, поземлен имот
(осем хиляди осемстотин и
с идентификатор
дванадесет квадратни метра),
11627.44.1 по
находящ се в местността
кадастралната карта и
"ЧАИРА", Трайно предназначение
кадастралните регистри,
на територията: Земеделска. Начин
одобрени със Заповед
на трайно ползване: ЛИВАДА,
№РД-18-749/22.10.2019 на
Категория на земята: 9 (девета).
АГКК, местността "Чаира"
Номер от предходен план 044001
по картата на възстановената
собственост за землището на село
Воден.
Застроен урегулиран поземлен
Област Пловдивска,
имот с площ от 630 кв.м.
община Първомай, гр.
(шестстотин и тридесет квадратни
Първомай, кв. Любеново,
метра), предназначен за жилищно
ул. „Софроний Врачански”
строителство, съставляващ УПИ І
№12, кв.37, УПИ І –
– общински /едно римскообщински по плана на кв.
общински/ в кв.37 (тридесет и
Любеново на гр. Първомай,
седем арабско) по плана кв.
одобрен със Заповеди
Любеново на гр. Първомай с
№318/1933 г. и №2460/1933
приложени улична и дворищна
год..
регулации.
Поземлен имот с идентификатор
11627.8.3 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; осем; точка; три ) по
Област Пловдивска,
кадастралната карта и
община Първомай, с.
кадастралните регистри на с.
Воден, поземлен имот с
Воден с площ от 3 000 кв. м. (три
идентификатор 11627.8.3
хиляди квадратни метра), находящ
по кадастралната карта и
се в местността "КОРИЯТА"
кадастралните регистри
Трайно предназначение на
одобрени със Заповед №
територията: Земеделска. Начин на
РД-18-749/ 22.10.2019 г. на
трайно ползване: НИВА.
изпълнителен директор на
Категория на земята: Четвърта.
АГКК, местност "Корията"
Номер от предходен план: 008003
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с идентификатор

на община Първомай Пемпе Сюлейман Рамадан
с ЕИК 000471536 на
основание чл.12, ал.5
от Закона за
общинската
собственост

129,50 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
Договор №РД-13-217/13.10.2020
с ЕИК 000471536 на
г. за наем за срок от 6 год. с
основание чл.12, ал.5
Пемпе Сюлейман Рамадан
от Закона за
общинската
собственост

3 767,40 лв.

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

406,40 лв.

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

406,40 лв.

Имотът се

2021

1814

1815

1816

община Първомай, с.
Воден, поземлен имот с
идентификатор 11627.8.4
по кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-749/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност "Корията"

2075/18-012075
2021

Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Воден, поземлен имот с
идентификатор 11627.8.5
по кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-749/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност "Корията"

2076/19-012076
2021

Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Воден, поземлен имот с
идентификатор 11627.8.6
по кадастралната карта и
кадастралните регистри
одобрени със Заповед №
РД-18-749/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност "Корията"

2077/19-012077
2021

област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.8.7
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

11627.8.4 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; осем; точка; четири)
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 3 000 кв. м. (три
хиляди квадратни метра), находящ
се в местността "КОРИЯТА"
Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА.
Категория на земята: Четвърта
Номер от предходен план: 008004,
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.8.5 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; осем; точка; пет) по
кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 3 000 кв. м. (три
хиляди квадратни метра), находящ
се в местността "КОРИЯТА"
406,40 лв.
Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА.
Категория на земята: Четвърта
Номер от предходен план: 008005
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.8.6 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; осем; точка; шест) по
кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 2 998 кв. м. (две
хиляди деветстотин деветдесет и
осем квадратни метра), находящ се
406,10 лв.
в местността "КОРИЯТА" Трайно
предназначение на територията:
Земеделска. Начин на трайно
ползване: НИВА. Категория на
земята: Четвърта Номер от
предходен план: 008006 образуван
от 008001 по КВС за землището на
с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.8.7 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; осем; точка; седем)
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 3 001 кв. м. (три
хиляди и един квадратни метра),
406,50 лв.
находящ се в местността
"КОРИЯТА" Трайно
предназначение на територията:
Земеделска. Начин на трайно
ползване: НИВА. Категория на
земята: Четвърта. Номер от

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

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

Управлява се от
кмета на община
Първомай с ЕИК
000471536 на
основание чл. 12, ал.
5 от ЗОС.

Управлява се от
кмета на община
Първомай с ЕИК
000471536 на
основание чл. 12, ал.
5 от ЗОС.

1817

1818

1819

2078/19-012078
2021

2079/19-012079
2021

2080/20-012080
2021

2081/20-011820
2081
2021

предходен план: 008007 образуван
от 008001 по КВС за землището на
с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.8.8(едно; едно; шест; две;
област Пловдив, община
седем; точка; осем; точка; осем) по
Първомай, землище с.
кадастралната карта и
Воден, местността
кадастралните регистри на с.
"Корията", ПИ с
Воден с площ от 3 000 кв. м. (три
идентификатор 11627.8.8
хиляди квадратни метра), находящ
по кадастралната карта и
се в местността "КОРИЯТА"
кадастралните регистри на
Трайно предназначение на
с. Воден, одобрени със
територията: Земеделска. Начин на
Заповед № РД-18-749/
трайно ползване: НИВА.
22.10.2019 г. на
Категория на земята: Четвърта.
изпълнителен директор на
Номер от предходен план: 008008
АГКК
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.8.9 (едно; едно; шест; две;
Област Пловдив, община седем; точка; осем; точка; девет)
Първомай, землище с.
по кадастралната карта и
Воден, местността
кадастралните регистри на с.
"Корията", ПИ с
Воден с площ от 2 999 кв. м. (две
идентификатор 11627.8.9 хиляди деветстотин деветдесет и
по кадастралната карта и девет квадратни метра), находящ
кадастралните регистри на се в местността "КОРИЯТА"
с. Воден, одобрени със
Трайно предназначение на
Заповед № РД-18-749/
територията: Земеделска. Начин на
22.10.2019 г. на
трайно ползване: НИВА.
изпълнителен директор на Категория на земята: Четвърта.
АГКК
Номер от предходен план: 008009
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
56335.61.29 (петдесет и шест
хиляди триста тридесет и пет,
Област Пловдивска,
точка, шестдесет и едно, точка,
община Първомай,
двадесет и девет) по кадастралната
землището на с. Буково,
карта и кадастралните регистри на
местност „Андреев
с. Буково, община Първомай,
кайряк”, Поземлен имот с
област Пловдив, находящ се в
идентификатор 56335.61.29
местността „АНДРЕЕВ КАЙРЯК”
по кадастралната карта и
с площ 61 561 кв.м. (шестдесет и
кадастралните регистри на
една хиляди петстотин шестдесет
с. Буково, община
и един квадратни метра), трайно
Първомай, област Пловдив,
предназначение на територията:
одобрени със заповед
Земеделска, начин на трайно
№РД-18-746/22.10.2019 г.
ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА
изпълнителен директор на
ЗЕМЯ, категория на земята: 10
АГКК
(десета), номер от предходен план
061029 (нула, шест, едно, нула,
две, девет).
Област Пловдивска,
Поземлен имот с идентификатор
община Първомай,
56335.56.152 (петдесет и шест
землището на с. Буково,
хиляди триста тридесет и пет,
местност „Равната келемя”, точка, петдесет и шест, точка, сто
Поземлен имот с
петдесет и две) по кадастралната

406,40 лв.

Управлява се от
кмета на община
Първомай с ЕИК
000471536 на
основание чл. 12, ал.
5 от ЗОС.

406,20 лв.

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

526,30 лв.

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

1 479,10 лв.

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

1821

1822

1823

2082/20-012082
2021

2083/20-012083
2021

2084/20-012084
2021

идентификатор
карта и кадастралните регистри на
56335.56.152 по
с. Буково, община Първомай,
кадастралната карта и
област Пловдив, находящ се в
кадастралните регистри на местността „РАВНАТА КЕЛЕМЯ”
с. Буково, община
с площ 47 408 кв.м. (четиридесет и
Първомай, област Пловдив, седем хиляди четиристотин и осем
одобрени със заповед
квадратни метра), трайно
№РД-18-746/22.10.2019 г . предназначение на територията:
Земеделска, начин на трайно
ползване: ГОРИ И ХРАСТИ В
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, категория
на земята: 9 (девета), номер от
предходен план 056152 (нула, пет,
шест, едно, пет, две).
Поземлен имот с идентификатор
56335.28.34 (петдесет и шест
хиляди триста тридесет и пет,
Област Пловдивска,
точка, двадесет и осем, точка,
община Първомай,
тридесет и четири) по
землището на с. Буково,
кадастралната карта и
местност „Белият камък”, кадастралните регистри на с.
Поземлен имот с
Буково, община Първомай, област
идентификатор 56335.28.34 Пловдив, находящ се в местността
по кадастралната карта и „БЕЛИЯТ КАМЪК” с площ 40 451
345,90 лв.
кадастралните регистри на кв.м. (четиридесет хиляди
с. Буково, община
четиристотин петдесет и един
Първомай, област Пловдив, квадратни метра), трайно
одобрени със заповед
предназначение на територията:
№РД-18-746/22.10.2019 г. Земеделска, начин на трайно
изпълнителен директор на ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА
АГКК
ЗЕМЯ, категория на земята: 10
(десета), номер от предходен план
028034 (нула, две, осем, нула, три,
четири).
Поземлен имот с идентификатор
11627.8.10 (едно; едно; шест; две;
Област Пловдив, община седем; точка; осем; точка; едно;
Първомай, землище с.
нула) по кадастралната карта и
Воден, местността
кадастралните регистри на с.
"Корията", ПИ с
Воден с площ от 2 999 кв. м. (две
идентификатор 11627.8.10 хиляди деветстотин деветдесет и
по кадастралната карта и девет квадратни метра), находящ
406,20 лв.
кадастралните регистри на се в местността "КОРИЯТА"
с. Воден, одобрени със
Трайно предназначение на
Заповед № РД-18-749/
територията: Земеделска. Начин на
22.10.2019 г. на
трайно ползване: НИВА.
изпълнителен директор на Категория на земята: 4 (четвърта).
АГКК
Номер от предходен план: 008010
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Област Пловдив, община Поземлен имот с идентификатор
Първомай, землище с.
11627.8.11 (едно; едно; шест; две;
Воден, местността
седем; точка; осем; точка; едно;
"Корията", ПИ с
едно) по кадастралната карта и
406,40 лв.
идентификатор 11627.8.11 кадастралните регистри на с.
по кадастралната карта и Воден с площ от 3 000 кв. м. (три
кадастралните регистри на хиляди квадратни метра), находящ
с. Воден, одобрени със
се в местността "КОРИЯТА"

от Закона за
общинската
собственост.

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

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

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

Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

1824

1825

1826

1827

2085/21-012085
2021

2086/21-012086
2021

2087/21-012087
2021

2088/22-012088
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.8.12
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА.
Категория на земята: 4 (четвърта).
Номер от предходен план: 008011
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.8.12 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; осем; точка; едно;
две) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 3 001кв. м. (три
хиляди и един квадратни метра),
находящ се в местността
406,50 лв.
"КОРИЯТА" Трайно
предназначение на територията:
Земеделска. Начин на трайно
ползване: НИВА. Категория на
земята: 4 (четвърта). Номер от
предходен план: 008012 образуван
от 008001 по КВС за землището на
с. Воден.
Застроен урегулиран поземлен
имот с площ от 191 кв.м. (сто
деветдесет и един квадратни
метра), съставляващ УПИ VІІІ-222
търговия и обслужващи дейности
398,80 лв.
(осем римско тире двеста двадесет
и две търговия и обслужващи
дейности) в кв.17 (седемнадесет)
по плана на с. Виница, община
Първомай, област Пловдив.

Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Виница, квартал 17, УПИ
VІІІ – 222 търговия и
обслужващи дейности по
регулационния план на с.
Виница, одобрен със
Заповед №770/1963 год. и
изменен със Заповед №РД15-705 от 20.11.2020 год..
Област Пловдивска,
община Първомай, с. Бяла Застроен урегулиран поземлен
река, квартал 30, УПИ І - имот с площ от 412 кв.м.
561 по регулационния план (четиристотин и дванадесет
на с. Бяла река, одобрен със квадратни метра), предназначен за
заповед №336/1967 год. и жилищно строителство,
909,70 лв.
изменен със Заповед №РД - съставляващ УПИ І -561 (едно
15-721 от 30.11.2020 год. на римско тире петстотин шестдесет
Кмета на община
и едно арабско) в кв. 30 (тридесет)
Първомай,
по плана на с. Бяла река, община
административен адрес на Първомай, област Пловдив.
имота: улица "1-ва", №107
Поземлен имот с идентификатор
Област Пловдив, община
11627.8.13 (едно; едно; шест; две;
Първомай, землище с.
седем; точка; осем; точка; едно;
Воден, местността
три) по кадастралната карта и
"Корията", ПИ с
кадастралните регистри на с.
идентификатор 11627.8.13
Воден с площ от 2 999 кв. м. (две
по кадастралната карта и
хиляди деветстотин деветдесет и 406,20 лв.
кадастралните регистри на
девет квадратни метра), находящ
с. Воден, одобрени със
се в местността "КОРИЯТА"
Заповед № РД-18-749/
Трайно предназначение на
22.10.2019 г. на
територията: Земеделска. Начин на
изпълнителен директор на
трайно ползване: НИВА.
АГКК
Категория на земята: 4 (четвърта).

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

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

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

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

1828

1829

1830

1831

2089/22-012089
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.8.14
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

2090/22-012090
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.8.15
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

2091/22-012091
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.8.16
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

2092/22-012092
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.8.17
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/

Номер от предходен план: 008013
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.8.14 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; осем; точка; едно;
четири) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 3 000 кв. м. (три
хиляди квадратни метра), находящ
се в местността "КОРИЯТА"
Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА.
Категория на земята: 4 (четвърта).
Номер от предходен план: 008014
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.8.15 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; осем; точка; едно;
пет) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 3 000 кв. м. (три
хиляди квадратни метра), находящ
се в местността "КОРИЯТА"
Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА.
Категория на земята: 4 (четвърта).
Номер от предходен план: 008015
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.8.16 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; осем; точка; едно;
шест) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 3 001 кв. м. (три
хиляди и един квадратни метра),
находящ се в местността
"КОРИЯТА" Трайно
предназначение на територията:
Земеделска. Начин на трайно
ползване: НИВА. Категория на
земята: 4 (четвърта). Номер от
предходен план: 008016 образуван
от 008001 по КВС за землището на
с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.8.17 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; осем; точка;
едно;седем) по кадастралната
карта и кадастралните регистри на
с. Воден с площ от 3 000 кв. м.
(три хиляди квадратни метра),
находящ се в местността
"КОРИЯТА" Трайно

406,40 лв.

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

406,40 лв.

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

348,40 лв.

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

348,30 лв.

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

1832

1833

1834

1835

2093/25-012093
2021

2094/25-012094
2021

2095/25-012095
2021

2096/25-012096
2021

22.10.2019 г. на
предназначение на територията:
изпълнителен директор на Земеделска. Начин на трайно
АГКК
ползване: НИВА. Категория на
земята: 4 (четвърта). Номер от
предходен план: 008017 образуван
от 008001 по КВС за землището на
с. Воден.
Област Пловдивска,
община Първомай, с. Бяла Незастроен урегулиран поземлен
река, квартал 30, УПИ ХІХ имот с площ от 330 кв.м. (триста и
- 562 по регулационния
тридесет квадратни метра),
план на с. Бяла река,
предназначен за жилищно
одобрен със заповед
строителство, съставляващ УПИ
№336/1967 год. и изменен ХІХ -562 (деветнадесет римско
със Заповед №РД -15-721 тире петстотин шестдесет и две
от 30.11.2020 год. на Кмета арабско) в кв. 30 (тридесет) по
на община Първомай,
плана на с. Бяла река, община
административен адрес на Първомай, област Пловдив.
имота: улица "1-ва", №109
Поземлен имот с идентификатор
11627.8.18 (едно; едно; шест; две;
Област Пловдив, община
седем; точка; осем; точка; едно;
Първомай, землище с.
осем) по кадастралната карта и
Воден, местността
кадастралните регистри на с.
"Корията", ПИ с
Воден с площ от 3 000 кв. м. (три
идентификатор 11627.8.18
хиляди квадратни метра), находящ
по кадастралната карта и
се в местността "КОРИЯТА"
кадастралните регистри на
Трайно предназначение на
с. Воден, одобрени със
територията: Земеделска. Начин на
Заповед № РД-18-749/
трайно ползване: НИВА.
22.10.2019 г. на
Категория на земята: 4 (четвърта).
изпълнителен директор на
Номер от предходен план: 008018
АГКК
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.8.19 (едно; едно; шест; две;
Област Пловдив, община седем; точка; осем; точка; едно;
Първомай, землище с.
девет) по кадастралната карта и
Воден, местността
кадастралните регистри на с.
"Корията", ПИ с
Воден с площ от 2 999 кв. м. (две
идентификатор 11627.8.19 хиляди деветстотин деветдесет и
по кадастралната карта и девет квадратни метра), находящ
кадастралните регистри на се в местността "КОРИЯТА"
с. Воден, одобрени със
Трайно предназначение на
Заповед № РД-18-749/
територията: Земеделска. Начин на
22.10.2019 г. на
трайно ползване: НИВА.
изпълнителен директор на Категория на земята: 4 (четвърта).
АГКК
Номер от предходен план: 008019
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Област Пловдив, община Поземлен имот с идентификатор
Първомай, землище с.
11627.8.20 (едно; едно; шест; две;
Воден, местността
седем; точка; осем; точка; две;
"Корията", ПИ с
нула) по кадастралната карта и
идентификатор 11627.8.20 кадастралните регистри на с.
по кадастралната карта и Воден с площ от 3 000 кв. м. (три
кадастралните регистри на хиляди квадратни метра), находящ
с. Воден, одобрени със
се в местността "КОРИЯТА"

641,50 лв.

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

348,30 лв.

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

348,20 лв.

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

348,30 лв.

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

Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

2097/26-012097
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.8.21
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

2098/26-012098
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.8.22
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

1838

2099/26-012099
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.8.23
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

1839

2100/27-012100
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с

1836

1837

Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА.
Категория на земята: 4 (четвърта).
Номер от предходен план: 008020
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.8.21 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; осем; точка; две;
едно) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 2 999 кв. м. (две
хиляди деветстотин деветдесет и
девет квадратни метра), находящ
се в местността "КОРИЯТА"
Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА.
Категория на земята: 4 (четвърта).
Номер от предходен план: 008021
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.8.22 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; осем; точка; две; две)
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 2 999 кв. м. (две
хиляди деветстотин деветдесет и
девет квадратни метра), находящ
се в местността "КОРИЯТА"
Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА.
Категория на земята: 4 (четвърта).
Номер от предходен план: 008022
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.8.23 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; осем; точка; две; три)
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 3 000 кв. м. (три
хиляди квадратни метра), находящ
се в местността "КОРИЯТА"
Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА.
Категория на земята: 4 (четвърта).
Номер от предходен план: 008023
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.8.24 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; осем; точка; две;
четири) по кадастралната карта и

348,30 лв.

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

348,20 лв.

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

348,30 лв.

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

406,40 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на

идентификатор 11627.8.24
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

1840

1841

1842

2101/27-012101
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.8.25
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

2102/27-012102
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.8.26
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

2103/28-012103
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.8.27
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 3 000 кв. м. (три
хиляди квадратни метра), находящ
се в местността "КОРИЯТА"
Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА.
Категория на земята: 4 (четвърта).
Номер от предходен план: 008024
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.8.25 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; осем; точка; две; пет)
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 3 001 кв. м. (три
хиляди и един квадратни метра),
находящ се в местността
406,50 лв.
"КОРИЯТА" Трайно
предназначение на територията:
Земеделска. Начин на трайно
ползване: НИВА. Категория на
земята: 4 (четвърта). Номер от
предходен план: 008025 образуван
от 008001 по КВС за землището на
с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.8.26 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; осем; точка; две;
шест) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 2 999 кв. м. (две
хиляди деветстотин деветдесет и
девет квадратни метра), находящ
406,20 лв.
се в местността "КОРИЯТА"
Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА.
Категория на земята: 4 (четвърта).
Номер от предходен план: 008026
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.8.27 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; осем; точка; две;
седем) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 3 000 кв. м. (три
хиляди квадратни метра), находящ
се в местността "КОРИЯТА"
406,40 лв.
Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА.
Категория на земята: 4 (четвърта).
Номер от предходен план: 008027
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.

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

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

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

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

1843

1844

1845

1846

2104/28-012104
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.8.28
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

2105/28-012105
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.8.29
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

2106/28-012106
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.8.30
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

2107/28-012107
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.8.2
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/

Поземлен имот с идентификатор
11627.8.28 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; осем; точка; две;
осем) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 3 001 кв. м. (три
хиляди и един квадратни метра),
находящ се в местността
"КОРИЯТА" Трайно
предназначение на територията:
Земеделска. Начин на трайно
ползване: НИВА. Категория на
земята: 4 (четвърта). Номер от
предходен план: 008028 образуван
от 008001 по КВС за землището на
с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.8.29 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; осем; точка; две;
девет) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 2 999 кв. м. (две
хиляди деветстотин деветдесет и
девет квадратни метра), находящ
се в местността "КОРИЯТА"
Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА.
Категория на земята: 4 (четвърта).
Номер от предходен план: 008029
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.8.30 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; осем; точка; три;
нула) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 4 585 кв. м.
(четири хиляди петстотин
осемдесет и пет квадратни метра),
находящ се в местността
"КОРИЯТА" Трайно
предназначение на територията:
Земеделска. Начин на трайно
ползване: НИВА. Категория на
земята: 4 (четвърта). Номер от
предходен план: 008030 образуван
от 008001 по КВС за землището на
с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.8.2 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; осем; точка; две) по
кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 1 805 кв. м.
(хиляда осемстотин и пет
квадратни метра), находящ се в
местността "КОРИЯТА" Трайно

406,50 лв.

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

406,20 лв.

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

621,00 лв.

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

209,60 лв.

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

1847

1848

2108/01-022108
2021

2109/01-022109
2021

1849

2110/01-022110
2021

1850

2111/02-022111
2021

22.10.2019 г. на
предназначение на територията:
изпълнителен директор на Земеделска. Начин на трайно
АГКК
ползване: ДРУГ ВИД
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ. Категория
на земята: 4 (четвърта). Номер от
предходен план: 008002 образуван
от 008001 по КВС за землището на
с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.6.16 (едно; едно; шест; две;
Област Пловдив, община седем; точка; шест; точка; едно;
Първомай, землище с.
шест) по кадастралната карта и
Воден, местността
кадастралните регистри на с.
"Корията", ПИ с
Воден с площ от 2 998 кв. м. (две
идентификатор 11627.6.16 хиляди деветстотин деветдесет и
по кадастралната карта и осем квадратни метра), находящ се
кадастралните регистри на в местността "КОРИЯТА" Трайно
с. Воден, одобрени със
предназначение на територията:
Заповед № РД-18-749/
Земеделска. Начин на трайно
22.10.2019 г. на
ползване: НИВА. Категория на
изпълнителен директор на земята: 4 (четвърта). Номер от
АГКК
предходен план: 006016 образуван
от 008001 по КВС за землището на
с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.6.17 (едно; едно; шест; две;
Област Пловдив, община
седем; точка; шест; точка; едно;
Първомай, землище с.
седем) по кадастралната карта и
Воден, местността
кадастралните регистри на с.
"Корията", ПИ с
Воден с площ от 3 000 кв. м. (три
идентификатор 11627.6.17
хиляди квадратни метра), находящ
по кадастралната карта и
се в местността "КОРИЯТА"
кадастралните регистри на
Трайно предназначение на
с. Воден, одобрени със
територията: Земеделска. Начин на
Заповед № РД-18-749/
трайно ползване: НИВА.
22.10.2019 г. на
Категория на земята: 4 (четвърта).
изпълнителен директор на
Номер от предходен план: 006017
АГКК
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.6.18 (едно; едно; шест; две;
Област Пловдив, община седем; точка; шест; точка; едно;
Първомай, землище с.
осем) по кадастралната карта и
Воден, местността
кадастралните регистри на с.
"Корията", ПИ с
Воден с площ от 2 999 кв. м. (две
идентификатор 11627.6.18 хиляди деветстотин деветдесет и
по кадастралната карта и девет квадратни метра), находящ
кадастралните регистри на се в местността "КОРИЯТА"
с. Воден, одобрени със
Трайно предназначение на
Заповед № РД-18-749/
територията: Земеделска. Начин на
22.10.2019 г. на
трайно ползване: НИВА.
изпълнителен директор на Категория на земята: 4 (четвърта).
АГКК
Номер от предходен план: 006018
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Област Пловдив, община Поземлен имот с идентификатор
Първомай, землище с.
11627.6.19 (едно; едно; шест; две;
Воден, местността
седем; точка; шест; точка; едно;

406,10 лв.

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

406,40лв.

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

406,20 лв.

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

406,60 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай

"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.6.19
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

1851

1852

1853

2112/02-022112
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.6.20
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

2113/02-022112
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.6.21
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

2114/02-022114
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.6.22
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

девет) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 3002 кв. м. (три
хиляди и два квадратни метра),
находящ се в местността
"КОРИЯТА" Трайно
предназначение на територията:
Земеделска. Начин на трайно
ползване: НИВА. Категория на
земята: 4 (четвърта). Номер от
предходен план: 006019 образуван
от 008001 по КВС за землището на
с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.6.20 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; шест; точка; две;
нула) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 2 999 кв. м. (две
хиляди деветстотин деветдесет и
девет квадратни метра), находящ
406,20 лв.
се в местността "КОРИЯТА"
Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА.
Категория на земята: 4 (четвърта).
Номер от предходен план: 006020
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.6.21 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; шест; точка; две;
едно) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 2 999 кв. м. (две
хиляди деветстотин деветдесет и
девет квадратни метра), находящ
406,20 лв.
се в местността "КОРИЯТА"
Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА.
Категория на земята: 4 (четвърта).
Номер от предходен план: 006021
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.6.22 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; шест; точка; две; две)
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 3 001кв. м. (три
хиляди и един квадратни метра),
406,50 лв.
находящ се в местността
"КОРИЯТА" Трайно
предназначение на територията:
Земеделска. Начин на трайно
ползване: НИВА. Категория на
земята: 4 (четвърта). Номер от

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

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

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

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

1854

1855

1856

1857

2115/04-022115
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.6.23
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

2116/04-022116
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.6.25
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

2117/08-022117
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.6.25
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

2118/08-022118
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.6.26
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/

предходен план: 006022 образуван
от 008001 по КВС за землището на
с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.6.23 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; шест; точка; две;
три) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 2 999 кв. м. (две
хиляди деветстотин деветдесет и
девет квадратни метра), находящ
се в местността "КОРИЯТА"
Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА.
Категория на земята: 4 (четвърта).
Номер от предходен план: 006023
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.6.24 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; шест; точка; две;
четири) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 3 000 кв. м. (три
хиляди квадратни метра), находящ
се в местността "КОРИЯТА"
Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА.
Категория на земята: 4 (четвърта).
Номер от предходен план: 006024
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.6.25 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; шест; точка; две; пет)
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 3 000 кв. м. (три
хиляди квадратни метра), находящ
се в местността "КОРИЯТА"
Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА.
Категория на земята: 4 (четвърта).
Номер от предходен план: 006025
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.6.26 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; шест; точка; две;
шест) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 3 002 кв. м. (три
хиляди и два квадратни метра),
находящ се в местността
"КОРИЯТА" Трайно

406,20 лв.

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

406,40 лв.

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

406,40 лв.

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

406,60 лв.

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

1858

1859

2119/08-022119
2021

2120/11-022120
2021

1860

2121/11-022121
2021

1861

2122/11-022122
2021

22.10.2019 г. на
предназначение на територията:
изпълнителен директор на Земеделска. Начин на трайно
АГКК
ползване: НИВА. Категория на
земята: 4 (четвърта). Номер от
предходен план: 006026 образуван
от 008001 по КВС за землището на
с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.6.27 (едно; едно; шест; две;
Област Пловдив, община седем; точка; шест; точка; две;
Първомай, землище с.
седем) по кадастралната карта и
Воден, местността
кадастралните регистри на с.
"Корията", ПИ с
Воден с площ от 2 999 кв. м. (две
идентификатор 11627.6.27 хиляди деветстотин деветдесет и
по кадастралната карта и девет квадратни метра), находящ
кадастралните регистри на се в местността "КОРИЯТА"
с. Воден, одобрени със
Трайно предназначение на
Заповед № РД-18-749/
територията: Земеделска. Начин на
22.10.2019 г. на
трайно ползване: НИВА.
изпълнителен директор на Категория на земята: 4 (четвърта).
АГКК
Номер от предходен план: 006027
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.6.28 (едно; едно; шест; две;
Област Пловдив, община седем; точка; шест; точка; две;
Първомай, землище с.
осем) по кадастралната карта и
Воден, местността
кадастралните регистри на с.
"Корията", ПИ с
Воден с площ от 2 999 кв. м. (две
идентификатор 11627.6.28 хиляди деветстотин деветдесет и
по кадастралната карта и девет квадратни метра), находящ
кадастралните регистри на се в местността "КОРИЯТА"
с. Воден, одобрени със
Трайно предназначение на
Заповед № РД-18-749/
територията: Земеделска. Начин на
22.10.2019 г. на
трайно ползване: НИВА.
изпълнителен директор на Категория на земята: 4 (четвърта).
АГКК
Номер от предходен план: 006028
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.6.29 (едно; едно; шест; две;
Област Пловдив, община
седем; точка; шест; точка; две;
Първомай, землище с.
девет) по кадастралната карта и
Воден, местността
кадастралните регистри на с.
"Корията", ПИ с
Воден с площ от 3 000 кв. м. (три
идентификатор 11627.6.29
хиляди квадратни метра), находящ
по кадастралната карта и
се в местността "КОРИЯТА"
кадастралните регистри на
Трайно предназначение на
с. Воден, одобрени със
територията: Земеделска. Начин на
Заповед № РД-18-749/
трайно ползване: НИВА.
22.10.2019 г. на
Категория на земята: 4 (четвърта).
изпълнителен директор на
Номер от предходен план: 006029
АГКК
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Област Пловдив, община Поземлен имот с идентификатор
Първомай, землище с.
11627.6.30 (едно; едно; шест; две;
Воден, местността
седем; точка; шест; точка; три;
"Корията", ПИ с
нула) по кадастралната карта и

406,20 лв.

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

406,20 лв.

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

406,40 лв.

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

406,20 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на

идентификатор 11627.6.30
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

1862

1863

1864

2123/12-022123
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.6.30
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

2124/12-022124
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.6.32
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

2125/15-022125
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.6.33
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 2 999 кв. м. (две
хиляди деветстотин деветдесет и
девет квадратни метра), находящ
се в местността "КОРИЯТА"
Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА.
Категория на земята: 4 (четвърта).
Номер от предходен план: 006030
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.6.31 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; шест; точка; три;
нула) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 3001 кв. м. (три
хиляди и един квадратни метра),
находящ се в местността
406,50 лв.
"КОРИЯТА" Трайно
предназначение на територията:
Земеделска. Начин на трайно
ползване: НИВА. Категория на
земята: 4 (четвърта). Номер от
предходен план: 006031 образуван
от 008001 по КВС за землището на
с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.6.32 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; шест; точка; три;
две) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 2 999 кв. м. (две
хиляди деветстотин деветдесет и
девет квадратни метра), находящ
406,20 лв.
се в местността "КОРИЯТА"
Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА.
Категория на земята: 4 (четвърта).
Номер от предходен план: 006032
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.6.33 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; шест; точка; три;
три) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 2 999 кв. м. (две
хиляди деветстотин деветдесет и
406,20 лв.
девет квадратни метра), находящ
се в местността "КОРИЯТА"
Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА.
Категория на земята: 4 (четвърта).
Номер от предходен план: 006033

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

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

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

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

1865

1866

1867

1868

2126/15-022126
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.6.34
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

2127/16-022127
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.6.35
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

2128/16-022128
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.6.36
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

2129/17-022029
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.6.37
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на

образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.6.34 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; шест; точка; три;
четири) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 3 000 кв. м. (три
хиляди квадратни метра), находящ
се в местността "КОРИЯТА"
Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА.
Категория на земята: 4 (четвърта).
Номер от предходен план: 006034
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.6.35 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; шест; точка; три;
пет) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 3 000 кв. м. (три
хиляди квадратни метра), находящ
се в местността "КОРИЯТА"
Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА.
Категория на земята: 4 (четвърта).
Номер от предходен план: 006035
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.6.36 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; шест; точка; три;
шест) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 3 000 кв. м. (три
хиляди квадратни метра), находящ
се в местността "КОРИЯТА"
Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА.
Категория на земята: 4 (четвърта).
Номер от предходен план: 006036
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.6.37 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; шест; точка; три;
седем) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 4 589 кв. м.
(четири хиляди петстотин
осемдесет и девет квадратни
метра), находящ се в местността
"КОРИЯТА" Трайно
предназначение на територията:

406,40 лв.

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

406,40 лв.

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

406,40 лв.

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

621,60 лв.

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

АГКК

2130/17-022021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.6.38
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

2131/17-022131
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.6.39
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

2132/18-022132
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.6.40
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

2133/18-021872
2133
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.6.41

1869

1870

1871

Земеделска. Начин на трайно
ползване: НИВА. Категория на
земята: 4 (четвърта). Номер от
предходен план: 006036 образуван
от 008001 по КВС за землището на
с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.6.38 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; шест; точка; три;
осем)по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 3 002 кв. м. (три
хиляди и два квадратни метра),
находящ се в местността
"КОРИЯТА" Трайно
предназначение на територията:
Земеделска. Начин на трайно
ползване: НИВА. Категория на
земята: 4 (четвърта). Номер от
предходен план: 006038 образуван
от 008001 по КВС за землището на
с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.6.39 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; шест; точка; три;
девет)по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 3 000 кв. м. (три
хиляди квадратни метра), находящ
се в местността "КОРИЯТА"
Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА.
Категория на земята: 4 (четвърта).
Номер от предходен план: 006039
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.6.40 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; шест; точка; четири;
нула) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 2 998 кв. м. (две
хиляди деветстотин деветдесет и
осем квадратни метра), находящ се
в местността "КОРИЯТА" Трайно
предназначение на територията:
Земеделска. Начин на трайно
ползване: НИВА. Категория на
земята: 4 (четвърта). Номер от
предходен план: 006040 образуван
от 008001 по КВС за землището на
с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.6.41 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; шест; точка; четири;
едно)по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.

406,60 лв.

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

406,40 лв.

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

406,10 лв.

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

406,50 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай
с ЕИК 000471536 на
основание чл.12, ал.

по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

1873

1874

1875

2134/18-022134
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.6.42
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

2135/19-022135
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.6.43
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

2136/19-022136
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.6.44
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

Воден с площ от 3 001 кв. м. (три
хиляди и един квадратни метра),
находящ се в местността
"КОРИЯТА" Трайно
предназначение на територията:
Земеделска. Начин на трайно
ползване: НИВА. Категория на
земята: 4 (четвърта). Номер от
предходен план: 006041 образуван
от 008001 по КВС за землището на
с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.6.42 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; шест; точка; четири;
две)по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 3 001 кв. м. (три
хиляди и един квадратни метра),
находящ се в местността
406,50 лв.
"КОРИЯТА" Трайно
предназначение на територията:
Земеделска. Начин на трайно
ползване: НИВА. Категория на
земята: 4 (четвърта). Номер от
предходен план: 006042 образуван
от 008001 по КВС за землището на
с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.6.43 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; шест; точка; четири;
три)по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 3 000 кв. м. (три
хиляди квадратни метра), находящ
се в местността "КОРИЯТА"
406,40 лв.
Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА.
Категория на земята: 4 (четвърта).
Номер от предходен план: 006043
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.6.44 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; шест; точка; четири;
четири)по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 3 001 кв. м. (три
хиляди и един квадратни метра),
находящ се в местността
406,50 лв.
"КОРИЯТА" Трайно
предназначение на територията:
Земеделска. Начин на трайно
ползване: НИВА. Категория на
земята: 4 (четвърта). Номер от
предходен план: 006044 образуван
от 008001 по КВС за землището на
с. Воден.

5 от Закона за
общинската
собственост

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

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

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

1876

1877

1878

1879

2137/22-022137
2021

2138/22-022138
2021

2139/23-022139
2021

2140/23-022140
2021

1880 2141/23-02- 2141

Поземлен имот с идентификатор
11627.6.45 (едно; едно; шест; две;
Област Пловдив, община седем; точка; шест; точка; четири;
Първомай, землище с.
пет) по кадастралната карта и
Воден, местността
кадастралните регистри на с.
"Корията", ПИ с
Воден с площ от 2 999 кв. м. (две
идентификатор 11627.6.45 хиляди деветстотин деветдесет и
по кадастралната карта и девет квадратни метра), находящ
кадастралните регистри на се в местността "КОРИЯТА"
с. Воден, одобрени със
Трайно предназначение на
Заповед № РД-18-749/
територията: Земеделска. Начин на
22.10.2019 г. на
трайно ползване: НИВА.
изпълнителен директор на Категория на земята: 4 (четвърта).
АГКК
Номер от предходен план: 006045
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.6.46 (едно; едно; шест; две;
Област Пловдив, община седем; точка; шест; точка; четири;
Първомай, землище с.
шест) по кадастралната карта и
Воден, местността
кадастралните регистри на с.
"Корията", ПИ с
Воден с площ от 2 999 кв. м. (две
идентификатор 11627.6.46 хиляди деветстотин деветдесет и
по кадастралната карта и девет квадратни метра), находящ
кадастралните регистри на се в местността "КОРИЯТА"
с. Воден, одобрени със
Трайно предназначение на
Заповед № РД-18-749/
територията: Земеделска. Начин на
22.10.2019 г. на
трайно ползване: НИВА.
изпълнителен директор на Категория на земята: 4 (четвърта).
АГКК
Номер от предходен план: 006046
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Застроен урегулиран поземлен
Област Пловдивска,
имот с площ от 504 кв.м.
община Първомай, град
(петстотин и четири квадратни
Първомай, кв. 127, УПИ ІІ
метра), съставляващ УПИ ІІ –
– производствена и
производствена и търговска
търговска дейност по
дейност (две римско тире
регулационния план на гр.
производствена и търговска
Първомай, одобрен със
дейност) в квартал 127 (сто
заповед РД-15-666/1994
двадесет и седем) по
год. и изменен със заповед
регулационния план на град
№РД-15-60/29.01.2021 год.,
Първомай, общ. Първомай, обл.
административен адрес: ул.
Пловдив с приложени улична и
„Стефан Стамболов” №44А
дворищна регулации.
Застроен урегулиран поземлен
Област Пловдивска,
имот с площ от 216 кв.м. (двеста и
община Първомай, град
шестнадесет квадратни метра),
Първомай, кв. 127, ХVІ – съставляващ УПИ ХVІ –
обслужваща дейност и
обслужваща дейност и търговия
търговия по регулационния (шестнадесет римско тире
план на гр. Първомай,
обслужваща дейност и търговия) в
одобрен със заповед РД-15- квартал 127 (сто двадесет и седем)
666/1994 год. и изменен със по регулационния план на град
заповед №РД-15Първомай, общ. Първомай, обл.
60/29.01.2021 год..
Пловдив с приложени улична и
дворищна регулации.
Област Пловдивска,
Незастроен урегулиран поземлен

406,20 лв.

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

406,20 лв.

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

4 334,40 лв.

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

1 857,60 лв.

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

1 698,50 лв.

Имотът се

2021

община Първомай, село
Дълбок извор, кв. 6А УПИ
VІІІ –общ. по
регулационния план на с.
Дълбок извор, одобрен със
заповед №374/1971 год.,
административен адрес:
улица "62-ра" №6

2142/25-022142
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.6.47
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

2143/25-022143
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.6.48
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

1883

2144/25-022144
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.6.49
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

1884

2145/01-032145
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността

1881

1882

имот с площ от 500 кв.м.
(петстотин квадратни метра),
съставляващ УПИ VІІІ - общински
(осем римско тире общински сто) в
квартал 6А (шест буква „А”) по
регулационния план на село
Дълбок извор, общ. Първомай,
обл. Пловдив с приложени улична
и дворищна регулации.
Поземлен имот с идентификатор
11627.6.47 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; шест; точка; четири;
седем) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 3001 кв. м. (три
хиляди и един квадратни метра),
находящ се в местността
"КОРИЯТА" Трайно
предназначение на територията:
Земеделска. Начин на трайно
ползване: НИВА. Категория на
земята: 4 (четвърта). Номер от
предходен план: 006047 образуван
от 008001 по КВС за землището на
с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.6.48 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; шест; точка; четири;
осем) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 3000 кв. м. (три
хиляди квадратни метра), находящ
се в местността "КОРИЯТА"
Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА.
Категория на земята: 4 (четвърта).
Номер от предходен план: 006048
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.6.49 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; шест; точка; четири;
девет) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 3000 кв. м. (три
хиляди квадратни метра), находящ
се в местността "КОРИЯТА"
Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА.
Категория на земята: 4 (четвърта).
Номер от предходен план: 006049
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.6.50 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; шест; точка; пет;

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

406,50 лв.

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

406,40 лв.

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

406,40 лв.

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

406,20 лв.

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай

"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.6.50
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

1885

1886

1887

2146/01-032146
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.6.51
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

2147/02-032147
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.6.52
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

2148/02-032148
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.6.53
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

нула) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 2 999 кв. м. (две
хиляди деветстотин деветдесет и
девет квадратни метра), находящ
се в местността "КОРИЯТА"
Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА.
Категория на земята: 4 (четвърта).
Номер от предходен план: 006050
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.6.51 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; шест; точка; пет;
едно) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 3 001 кв. м. (три
хиляди и един квадратни метра),
находящ се в местността
406,50 лв.
"КОРИЯТА" Трайно
предназначение на територията:
Земеделска. Начин на трайно
ползване: НИВА. Категория на
земята: 4 (четвърта). Номер от
предходен план: 006051 образуван
от 008001 по КВС за землището на
с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.6.52 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; шест; точка; пет; две)
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 2 999 кв. м. (две
хиляди деветстотин деветдесет и
девет квадратни метра), находящ
406,20 лв.
се в местността "КОРИЯТА"
Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА.
Категория на земята: 4 (четвърта).
Номер от предходен план: 006052
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.6.53 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; шест; точка; пет;
три) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 2 999 кв. м. (две
хиляди деветстотин деветдесет и 406,20 лв.
девет квадратни метра), находящ
се в местността "КОРИЯТА"
Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА.
Категория на земята: 4 (четвърта).

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

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

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

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

1888

1889

1890

1891

2149/04-032149
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.6.54
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

2150/04-032150
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.6.55
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

2151/04-032151
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.6.56
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със
Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

2152/05-032152
2021

Област Пловдив, община
Първомай, землище с.
Воден, местността
"Корията", ПИ с
идентификатор 11627.6.57
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
с. Воден, одобрени със

Номер от предходен план: 006053
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.6.54 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; шест; точка; пет;
четири) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 3001 кв. м. (три
хиляди и един квадратни метра),
находящ се в местността
"КОРИЯТА" Трайно
предназначение на територията:
Земеделска. Начин на трайно
ползване: НИВА. Категория на
земята: 4 (четвърта). Номер от
предходен план: 006054 образуван
от 008001 по КВС за землището на
с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.6.55 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; шест; точка; пет; пет)
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 2 999 кв. м. (две
хиляди деветстотин деветдесет и
девет квадратни метра), находящ
се в местността "КОРИЯТА"
Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА.
Категория на земята: 4 (четвърта).
Номер от предходен план: 006055
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.6.56 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; шест; точка; пет;
шест) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 3000 кв. м. (три
хиляди квадратни метра), находящ
се в местността "КОРИЯТА"
Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на
трайно ползване: НИВА.
Категория на земята: 4 (четвърта).
Номер от предходен план: 006056
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.6.57 (едно; едно; шест; две;
седем; точка; шест; точка; пет;
седем) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.
Воден с площ от 3001 кв. м. (три
хиляди и един квадратни метра),
находящ се в местността

406,50 лв.

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

406,20 лв.

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

406,40 лв.

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

406,50 лв.

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

Заповед № РД-18-749/
22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК

1892

1893

2153/05-032153
2021

2154/25-032154
2021

1894

2155/25-032155
2021

1895

2156/25-032156
2021

"КОРИЯТА" Трайно
предназначение на територията:
Земеделска. Начин на трайно
ползване: НИВА. Категория на
земята: 4 (четвърта). Номер от
предходен план: 006057образуван
от 008001 по КВС за землището на
с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
11627.6.58 (едно; едно; шест; две;
Област Пловдив, община
седем; точка; шест; точка; пет;
Първомай, землище с.
осем) по кадастралната карта и
Воден, местността
кадастралните регистри на с.
"Корията", ПИ с
Воден с площ от 3000 кв. м. (три
идентификатор 11627.6.58
хиляди квадратни метра), находящ
по кадастралната карта и
се в местността "КОРИЯТА"
406,40 лв.
кадастралните регистри на
Трайно предназначение на
с. Воден, одобрени със
територията: Земеделска. Начин на
Заповед № РД-18-749/
трайно ползване: НИВА.
22.10.2019 г. на
Категория на земята: 4 (четвърта).
изпълнителен директор на
Номер от предходен план: 006058
АГКК
образуван от 008001 по КВС за
землището на с. Воден.
Поземлен имот с идентификатор
24493.171.22 (две; четири; четири;
девет; три; точка; едно; седем;
Област Пловдив, община
едно; точка; две; две) по
Първомай, землището на с.
кадастралната карта и
Дълбок извор, поземлен
кадастралните регистри на с.
имот с идентификатор
Дълбок извор с площ от 6 703 кв.м.
24493.171.22 по
(шест хиляди седемстотин и три
кадастралната карта и
квадратни метра), находящ се в
591,20 лв.
кадастралните регистри,
местността "ЮРТОВЕТЕ", Трайно
одобрени със Заповед №
предназначение на територията:
РД-18-752/ 22.10.2019 г. на
Земеделска. Начин на трайно
изпълнителен директор на
ползване: НИВА, Категория на
АГКК, местност
земята: Пета. Номер от предходен
"Юртовете"
план 171022 по картата на
възстановената собственост за
землището на село Дълбок извор.
Застроен поземлен имот с площ от
740 кв.м. (седемстотин и
четиридесет квадратни метра),
съставляващ УПИ ХХ - 368
Област Пловдивска,
(двадесет римско тире триста
община Първомай, сeло
шестдесет и осем арабско) в
Градина, кв.30, УПИ ХХ3 082,10 лева в т.ч.:
квартал 30 (тридесет) по плана на
368 по плана на с. Градина
за земя - 2 418, 30
с. Градина, предназначен за
одобрен със заповед
лв. и за сграда жилищно строителство с
№772/05.11.1974 год.,
663,80 лв.
приложени улична и дворищна
административен адрес: ул.
регулации, ведно с находящата се
"Юрий и Гагарин" №3
в него едноетажна полумасивна
сграда със застроена площ - 70 кв.
м. (седемдесет квадратни метра),
построена 1937 год..
Област Пловдив, община Поземлен имот с идентификатор
Първомай, землището на с. 23385.37.17 (две; три; три; осем;
1 009,70 лв.
Драгойново, поземлен имот пет; точка; три; седем; точка; едно;

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

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

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

Имотът се
управлява от кмета
на община Първомай

с идентификатор
23385.37.17 по
кадастралната карта и
кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №
РД-18-751/ 22.10.2019 г. на
изпълнителен директор на
АГКК, местност
"Кръстьовска чука"

седем) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на село
Драгойново с площ от 12 879 кв. м.
(дванадесет хиляди осемстотин
седемдесет и девет квадратни
метра), находящ се в местността
"КРЪСТЬОВСКА ЧУКА", Трайно
предназначение на територията:
Земеделска. Начин на трайно
ползване: НИВА, Категория на
земята: 5 (пета). Номер от
предходен план 037017 по картата
на възстановената собственост за
землището на село Драгойново.

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

