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Застроен поземлен имот с пл.№400
(четиристотин) с площ 1 960 (хиляда
деветстотин и шестдесет) кв.м.,
Област Пловдивска,
включен в УПИ “Градина” в кв.30
община Първомай,
(тридесет) по плана на с.Виница.
с.Виница , ЦДГ “Първи
Едноетажна масивна сграда със ЗПюни”, кв.30, УПИ
290 (двеста и деветдесет) кв.м.,
“Градина” по плана на
включваща помещения: фоайе,
с.Виница, одобрен със
директорска стая, склад, две
заповед №770/30.12.1963
занимални и две спални помещения,
год.
кухня с предверие, санитарен възел
и входно антре за персонала. Изба с
площ от 96 (деветдесет и шест)
кв.м.. Година на строеж 1929 год..
Поземлен имот с площ от 20,228
Област Пловдивска,
дка (двадесет декара и двеста
община Първомай,
двадесет и осем квадратни метра),
землището на с. Бяла река с начин на трайно ползване: Гробище,
ЕКАТТЕ 07675, местността съставляващ имот №000271 (нула,
“Илишиците”, имот с
нула, нула, две, седем, едно) по
№000271 по картата на
картата на възстановената
възстановената собственост. собственост за землището на с.Бяла
река.
Поземлен имот с площ от 8,568 дка
Област Пловдивска,
(осем декара петстотин шестдесет и
община Първомай,
осем квадратни метра), начин на
землището на с. Виница с
трайно ползване: Гробище,
ЕКАТТЕ 11123, местността
съставляващ парцел 104 (сто и
“Дараклъка”, имот с
четири) от масив 5 (пет) по картата
№005104 по картата на
на възстановената собственост за
възстановената собственост.
землището на с.Виница.
Поземлен имот с площ от 9,497 дка
(девет декара четиристотин
Област Пловдивска,
деветдесет и седем квадратни
община Първомай,
метра), начин на трайно ползване:
землището на с. Буково с
Гробище, съставляващ парцел 72
ЕКАТТЕ 56335, местността (седемдесет и две) от масив 44
“Юрта”, имот с №044072 по (четиридесет и четири) в местността
картата на възстановената “Юрта” по картата на
собственост.
възстановената собственост за
землището на с.Буково. Масивна
едноетажна сграда ( за тъжни
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ритуали) със ЗП – 25 (двадесет и
пет) кв.м., построена 1995 год..
Поземлен имот с площ от 13,927
Област Пловдивска,
дка (тринадесет декара деветстотин
община Първомай,
двадесет и седем квадратни метра),
землището на с. Татарево с начин на трайно ползване: Гробище,
ЕКАТТЕ 72093, местността съставляващ парцел 21 (двадесет и
“До гробищата”, имот с
едно) от масив 435 (четиристотин
№435021 по картата на
тридесет и пет) по картата на
възстановената собственост възстановената собственост за
землището на с. Татарево. .
Поземлен имот с площ от 33,973
дка (тридесет и три декара
Област Пловдивска,
деветстотин седемдесет и три
община Първомай,
квадратни метра), начин на трайно
землището на с.
ползване: Гробище, съставляващ
Караджалово с ЕКАТТЕ
имот №000139 (нула, нула, нула,
36230, местността
едно, три, девет) по картата на
“Гробищата”, имот с
възстановената собственост за
№000139 по картата на
землището с.Караджалово. Масивна
възстановената собственост. едноетажна сграда за тъжни ритуали
със ЗП – 24 (двадесет и четири)
кв.м., построена 1968 год..
Поземлен имот с площ от 2,704 дка
Област Пловдивска,
(два декара седемстотин и четири
община Първомай,
квадратни метра), начин на трайно
землището на с. Поройна с ползване: Гробище, съставляващ
ЕКАТТЕ 57806, имот с
имот №000051 (нула, нула, нула,
№000051 по картата на
нула, пет, едно) по картата на
възстановената собственост. възстановената собственост за
землището на с. Поройна.
Поземлен имот с площ от 11,563
дка (единадесет декара петстотин
шестдесет и три квадратни метра),
Област Пловдивска,
начин на трайно ползване: Гробище,
община Първомай,
съставляващ парцел 2 (втори) от
землището на с. Драгойново
масив 92 (деветдесет и две) в
с ЕКАТТЕ 23385,
местността “Б.келемя др.чука” по
местността “Б.келемя
картата на възстановената
др.чука” имот с №092002 по
собственост за землището на с.
картата на възстановената
Драгойново. Масивна едноетажна
собственост.
сграда за тъжни ритуали със ЗП – 25
(двадесет и пет) кв.м., построена
1970 год..
Поземлен имот с площ от 2,411 дка
Област Пловдивска,
(два декара четиристотин и
община Първомай,
единадесет квадратни метра), начин
землището на с. Добри дол с на трайно ползване: Гробище,
ЕКАТТЕ 21440, местността съставляващ парцел 22 (двадесет и
“28 Хармански ниви”, имот две) от масив 48(четиридесет и
с №048022 по картата на
осем) по картата на възстановената
възстановената собственост. собственост за землището на
с.Добри дол.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 17,630
община Първомай,
дка (седемнадесет декара шестотин
землището на с.
и тридесет квадратни метра), начин

Православен с ЕКАТТЕ
58089, имот с №000465 по
картата на възстановената
собственост.
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на трайно ползване: Гробище,
съставляващ имот №000465 (нула,
нула, нула, четири, шест, пет) по
картата на възстановената
собственост за землището на
с.Православен. Масивна едноетажна
сграда (склад) със ЗП – 30(тридесет)
кв.м., построена 1980 год.
Поземлен имот с площ от 20,875
дка (двадесет декара осемстотин
седемдесет и пет квадратни метра),
Област Пловдивска,
начин на трайно ползване: Гробище,
община Първомай,
съставляващ парцел 158 (сто
землището на с. Градина с
петдесет и осем) от масив 4
ЕКАТТЕ 17484, местността
(четвърти) по картата на
“Юрена”, имот с №004158
възстановената собственост за
по картата на
землището на с.Градина. Масивна
възстановената собственост.
едноетажна сграда (стая за пазач)
със ЗП – 12 (дванадесет) кв.м.,
построена 1977 год..
Поземлен имот с площ от 6,228 дка
Област Пловдивска,
(шест декара двеста двадесет и осем
община Първомай,
квадратни метра), начин на трайно
землището на с. Дълбок
ползване: Гробище, съставляващ
извор с ЕКАТТЕ 24493,
имот №000374 (нула, нула, нула,
имот с №000374 по картата
три, седем, четири) по картата на
на възстановената
възстановената собственост за
собственост.
землището на с.Дълбок извор.
Поземлен имот с площ от 12,333
дка (дванадесет декара триста
тридесет и три квадратни метра),
Област Пловдивска,
начин на трайно ползване: Гробище,
община Първомай,
съставляващ имот №000556 (нула,
землището на с. Езерово с
нула, нула, пет, пет, шест) по
ЕКАТТЕ 27139, имот с
картата на възстановената
№000556 по картата на
собственост за землището с.Езерово.
възстановената собственост.
Масивна едноетажна сграда (склад)
със ЗП – 16 (шестнадесет) кв.м.,
построена 1970 год..
Поземлен имот с площ от 30,218
дка (тридесет декара двеста и
Област Пловдивска,
осемнадесет квадратни метра),
община Първомай,
начин на трайно ползване: Гробище,
землището на – Дебър с
съставляващ имот №000332 (нула,
ЕКАТТЕ 99101, местността
нула, нула, три, три две) по картата
“Землище кв.Дебър”, имот с
на възстановената собственост за
№000332 по картата на
землището на –Дебър. Полумасивна
възстановената собственост.
едноетажна сграда (склад) със ЗП 20 кв.м., построена 1970 год.
Поземлен имот с площ от 5,991 дка
Област Пловдивска,
(пет декара деветстотин деветдесет
община Първомай,
и един квадратни метра), начин на
землището на с. Буково с
трайно ползване: Гробище,
ЕКАТТЕ 56335, местността
съставляващ парцел 80 (осемдесет)
“Орташки чаир”, имот с
от масив 55(петдесет и пет) в
№055080 по картата на
местността “Орташки чаир” по
възстановената собственост.
картата на възстановената
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собственост за землището на
с.Буково.
Поземлен имот с площ от 7,228 дка
(седем декара двеста двадесет и
осем квадратни метра), начин на
Област Пловдивска,
трайно ползване: Гробище,
община Първомай,
съставляващ парцел 6 (шест) от
землището на с. Крушево с
масив 8 (осем) в местността “Други
ЕКАТТЕ 40155, местността
местности” по картата на
“Други местностти”, имот с
възстановената собственост за
№008006 по картата на
землището на с.Крушево. Масивна
възстановената собственост.
едноетажна сграда ( за тъжни
ритуали) със ЗП – 66 (шестдесет и
шест) кв.м., построена 1998 год..
Поземлен имот с площ от 34,261
дка (тридесет и четири декара
двеста шестдесет и един квадратни
Област Пловдивска,
метра), начин на трайно ползване:
община Първомай,
Гробище, съставляващ имот с
землището на с. Искра с
№000850 (нула, нула,нула, осем,
ЕКАТТЕ 32826, имот с
пет, нула) по картата на
№000850 по картата на
възстановената собственост за
възстановената собственост. землището на с.Искра. Масивна
едноетажна сграда “Дом на
покойника” със ЗП – 60 (шестдесет)
кв.м., построена 1976 год..
Поземлен имот с площ от 12,819
дка (дванадесет декара осемстотин и
деветнадесет квадратни метра),
Област Пловдивска,
начин на трайно ползване: Гробище,
община Първомай,
съставляващ имот №000097 (нула,
землището на кв.Любеново
нула, нула, нула, девет, седем) по
на гр.Първомай с ЕКАТТЕ
картата на възстановената
99102, имот с №000097 по
собственост за землището на картата на възстановената
Любеново. Масивна едноетажна
собственост.
сграда (склад) със ЗП – 18
(осемнадесет) кв.м., построена 1982
год..
Поземлен имот с площ от 8,532 дка
(осем декара петстотин тридесет и
Област Пловдивска,
два квадратни метра), начин на
община Първомай,
трайно ползване: Гробище,
землището на с. Воден с
съставляващ парцел 262 (двеста
ЕКАТТЕ 11627, местността
шестдесет и две) от масив 999
“Кара солук”, имот с
(деветстотин деветдесет и девет) в
№999262 по картата на
местността “Кара солук” по картата
възстановената собственост.
на възстановената собственост за
землището на с.Воден.
Поземлен имот с площ от 25,847
Област Пловдивска,
дка (двадесет и пет декара
община Първомай,
осемстотин четиридесет и седем
землището на с. Брягово с квадратни метра), начин на трайно
ЕКАТТЕ 06745, местността ползване: Гробище, съставляващ
“Старата кория”, имот с
парцел 3 (три) от масив 161 (сто
№161003 по картата на
шестдесет и едно) по картата на
възстановената собственост. възстановената собственост за
землището на с.Брягово. Масивна
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едноетажна сграда (за тъжни
ритуали и склад) със ЗП - 20 (
двадесет ) кв.м., построена 1980
год..
Поземлен имот с площ от 0,500 дка
(нула декара петстотин квадратни
метра), начин на трайно ползване:
Област Пловдивска,
Гробище, съставляващ парцел 91
община Първомай,
(деветдесет и едно) от масив 83
землището на с.Дълбок
(осемдесет и три) в местността
извор с ЕКАТТЕ 24493,
“Домуз дере” по картата на
местност “Домуз дере” имот
възстановената собственост за
с №083091 по картата на
землището с.Дълбок извор. Масивна
възстановената собственост.
едноетажна сграда (фаза груб
строеж) със ЗП – 128 (сто двадесет и
осем) кв.м., построена 1986 год..
Поземлен имот с площ от 28,983
дка (двадесет и осем декара
деветстотин осемдесет и три
квадратни метра), начин на трайно
Област Пловдивска,
ползване: Лека атлетика футбол,
община Първомай,
категория на земята при неполивни
землището на с.Градина с условия: Четвърта съставляващ
ЕКАТТЕ 17484, местност парцел 22 (двадесет и две) от масив
“Юрта под село” имот с
7 (седем) в местността “Юрта под
№007022 по картата на
село” по картата на възстановената
възстановената собственост. собственост за землището
с.Градина. Масивна едноетажна
сграда (съблекални и баня) със ЗП –
69 (шестдесет и девет) кв.м.,
построена 1970 год..
Част от урегулиран поземлен имот
с площ около 3 430 (три хиляди
четиристотин и тридесет) кв.м.,
Област Пловдивска,
включена в УПИ І – спортен терен
община Първомай, с.Искра, (едно римско – спортен терен) в
кв.14, УПИ І- спортен терен кв.14 (четиринадесет) по плана на с.
по плана на с.Искра,
Искра. Едноетажна масивна сграда
одобрен със заповед
със ЗП-114 (сто и четиринадесет)
№308/12.05.1971 год.
кв.м., включваща помещения: две
стаи за треньори, две съблекални,
две бани, две тоалетни и два склада.
Година на строеж 1976 год..
УЧАСТЪК “МАЛКАТА КОРИЯ –
Област Пловдивска,
ЮГ” ОТ НАХОДИЩЕ “МАЛКАТА
община Първомай,
КОРИЯ” Вид на полезното
землището на кв.Дебър,
изкопаемо – речна баластра Площ
местност “Землище
на находището 208 260 (двеста и
кв.Дебър”, “Улука”,
осем хиляди двеста и шестдесет)
“Дякова вод., скелята”,
кв.м. (208,26 дка) Утвърдени запаси
“Босова воденица” и
по ПРОТОКОЛ НБ №34 от
“Чилтика”
06.07.2005 год. на СЕК при МОСВ:
Продължава в раздел “13”
Област Пловдивска,
УЧАСТЪК “МАЛКАТА КОРИЯ–
община Първомай,
СЕВЕР” ОТ НАХОДИЩЕ
землището на кв.Дебър с
“МАЛКАТА КОРИЯ” Вид на
ЕКАТТЕ 99101, местността полезното изкопаемо – речна

“Землище кв.Дебър”
Участък “Малката кория –
север”

26

Област Пловдивска,
община Първомай,
с.Татарево, кв.17, УПИ І –
Детска градина, ПИ №136 и
ПИ №137 по плана на с.
Татарево, одобрен със
заповед №329/30.12.1980
год.
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Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на с.Брягово с
ЕКАТТЕ 06745, местност
“Звиица”, имот с №188002
по картата на
възстановената собственост
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Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на с.Бяла река с
ЕКАТТЕ 07675, местност
“Реал. граници-18ж ал”,
имот с №082048 по картата
на възстановената
собственост.
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Област Пловдивска,
община Първомай,

26 26/14-02-2006

27 27/02-03-2006

баластра Площ на находището
91460 (деветдесет и една хиляди
четиристотин и шестдесет ) кв.м.
(91,460 дка) Утвърдени запаси по
ПРОТОКОЛ НБ №34 от 06.07.2005
год. на СЕК при МОСВ Категория
запаси Количество – хил.куб.м. и
ресурси Вероятни (122) 107,7 (сто и
седем цяло и седем) Предварително
установени ресурси (332) 311,0
(триста и единадесет )
Застроен урегулиран поземлен имот
с площ 16050 (шестнадесет хиляди и
петдесет) кв.м., съставляващ УПИ І
Имотът се управлява
- Детска градина ( едно римско) в
от кмета на Община
кв.17 (седемнадесет) по плана на
Първомай с
с.Татарево. Едноетажна масивна
за сгради - 5554,20 дан.№1169681402 и
сграда със ЗП-440 (четиристотин и
лева за земя Булстат 000471536 Ю
четиридесет) кв.м., включваща
19010,00 лева
на основание чл.12,
помещения: коридор, директорска
ал.5 от Закона за
стая, учителска стая, занималня,
общинската
спалня, физкултурен салон, кухня и
собственост.
тоалетна. Изба с площ от 200
(двеста) кв.м.. Година на строеж
1935 год..
Поземлен имот с площ от 2,944 дка.
(два декара деветстотин четиридесет
и четири квадратни метра) с начин
на трайно ползване: Санаториум,
Имотът се управлява
съставляващ парцел 2 (втори) от
от кмета на Община
масив 188 (сто осемдесет и осем) в
Първомай с
за земята - 2458,80
местността “Звиица” по картата на
дан.№1169681402 и
лв. за сградата възстановената собственост за
Булстат 000471536 Ю
6418,40 лв. за навеса землището на Брягово. Хижа
на основание чл.12,
342,00 лв.
“Брягово”, представляваща
ал.5 от Закона за
триетажна масивна сграда със ЗП –
общинската
209 (двеста и девет) кв.м.,
собственост.
построена1975 год.. Масивен навес
със ЗП – 57 (петдесет и седем) кв.м.,
построен 1980 год..
Поземлен имот с площ от 1,292 дка.
(един декар двеста деветдесет и два
квадратни метра) с начин на трайно
ползване: Водостоп. съор.,
Имотът се управлява
категория на земята при неполивни
от кмета на Община
условия: Шеста, съставляващ
Първомай с
парцел 48 (четиридесет и осем) от
дан.№1169681402 и
масив 82 (осемдесет и две) в
31,20 лв.
Булстат 000471536 Ю
местността “Реал. граници-18ж ал”
на основание чл.12,
по картата на възстановената
ал.5 от Закона за
собственост за землището на с.Бяла
общинската
река. Имотът е образуван от имот №
собственост.
082031(нула, осем, две, нула,три,
едно) и №082009 (нула,осем, две,
нула, нула, девет)
Урегулиран поземлен имот с площ за земя - 1235,50 лв. Имотът се управлява
1 200 кв.м. (хиляда и двеста
за сграда - 2944,70 лв. от кмета на Община

30 30/27-04-2006
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32 32/27-04-2006
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31
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с.Поройна, кв.1, УПИ ХХV - квадратни метра), съставляващ УПИ
кметство, пощенски клон, ХХV - кметство, пощенски клон,
клуб на общин. орган. КПП клуб на общин. орган. (двадесет и
по плана на с.Поройна,
пет римско- кметство, пощенски
одобрен със заповед №РД- клон, клуб на общин. орган. )в кв.1
15-245/1988 г.
(едно) по плана на с.Поройна.
Двуетажна масивна сграда със ЗП145 кв.м. (сто четиридесет и пет
квадратни метра), построена 1966
год.
Целия втори етаж със ЗП-181 кв.м.
Област Пловдивска,
(сто осемдесет и един квадратни
община Първомай,
метра) в едно със 181/362 ид.части
с.Виница, кв.14, УПИ Х (сто осемдесет и една от триста
СНС, ТПК и поща, ПИ
шестдесет и две идеални части) от 2288, 20 лв.
пл.№369 по плана на
общите части на двуетажна масивна
с.Виница, одобрен със
сграда със ЗП-181 кв.м.(сто и
заповед №770/1963 год.
осемдесет и един квадратни метра),
построена 1979 година.
Самостоятелно обособена част със
ЗП-98 кв.м. (деветдесет и осем
квадратни метра), включваща
Област Пловдивска,
четири стаи и салон в едно със
община Първомай,
98/150 ид. части (деветдесет и осем
с.Православен, кв.28, УПИ І от сто и петдесет идеални части) от за сграда - 1098, 30
- детска градина и кметство, общите части на едноетажна
лв. за тоалетна ПИ пл.№119 по плана на
масивна сграда със ЗП-150 кв.м. (сто 129,00 лв.
с.Православен, одобрен със и петдесет квадратни метра),
заповед №171/1986 год.
построена 1918 година. Масивна
тоалетна със ЗП - 20 кв.м. (двадесет
квадратни метра), построена 1929
год..
Целия втори етаж със ЗП-198 кв.м.
(сто деветдесет и осем квадратни
Област Пловдивска,
метра) със 224/540 ид.части (двеста
община Първомай,
двадесет и четири от петстотин и
с.Татарево, кв.50, УПИ ІІ- четиридесет идеални части) от
ритуална зала СНС битов общите части на двуетажна масивна
2722,70 лева
комбинат, ПИ пл.№369 по сграда със ЗП-180 кв.м. (сто и
плана на с.Татарево,
осемдесет квадратни метра) и част
одобрен със заповед
от мазе с баня и тоалетна със СП №329/1980 год.
26 кв.м. (двадесет и шест квадратни
метра). Сградата е построена 1980
година.
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Област Пловдивска,
община Първомай, гр.
Първомай, кв.Дебър, кв.30,
УПИ І - градина, по плана
на кв.Дебър, одобрен със
заповед №626/1965 год.

34 34/22-05-2006
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Област Пловдивска,
община Първомай, гр.
Първомай, кв.Дебър, кв.30,
УПИ ІV - градина, по плана

Урегулиран поземлен имот с площ
от 650 кв.м. (шестотин и петдесет
квадратни метра), съставляващ УПИ
2152,80 лв.
І - градина (едно римско - градина) в
кв.30 (тридесет) по плана на
кв.Дебър на гр.Първомай.
Урегулиран поземлен имот с площ
от 500 кв.м. (петстотин квадратни
1710,00 лв.
метра), съставляващ УПИ ІV градина (четири римско - градина) в

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 за
общинската
собственост.
Имотът се управлява
от кмета на Община
Първомай с
дан.№1169681402 и

на кв.Дебър, одобрен със
заповед №626/1965 год.
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Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на - Дебър с
ЕКАТТЕ 99599, местност
“Землище кв.Дебър” имот с
№001585 по картата на
възстановената собственост
за землището на кв.Дебър

36

Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на с.Татарево с
ЕКАТТЕ 72093, местност
“Долен герен” имот с
№053043 по картата на
възстановената собственост
за землището на с.Татарево

37

Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на - Дебър с
ЕКАТТЕ 99599, местност
“Землище кв.Дебър” имот с
№001581 по картата на
възстановената собственост
за землището на кв.Дебър
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Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на - Дебър с
ЕКАТТЕ 99101, местност
“Землище кв.Дебър” имот с
№001403 по картата на
възстановената собственост

кв.30 ( тридесет) по плана на
кв.Дебър на гр.Първомай.

Помпена станция за напояване Масивна едноетажна сграда със ЗП
– 60 (шестдесет) кв.м., включваща
помещение за помпите и захранващ
трафопост, построена 1971 год. и
едноетажна масивна сграда със ЗП –
28 (двадесет и осем) кв.м.,
включваща стая за помпиера,
построена 1971 год..
Поземлен имот с площ от 0,375 дка
(нула декара триста седемдесет и
пет квадратни метра), начин на
трайно ползване: Водостопанско
съоръжение, съставляващ парцел 43
(четиридесет и три) в масив 53
(петдесет и три) по картата на
възстановената собственост за
землището на с.Татарево. Помпена
станция за напояване - Масивна
едноетажна сграда със ЗП – 48
(четиридесет и осем) кв.м.,
включваща помещение за помпите,
захранващ трафопост и стая за
помпиера, построена 1966 год..
Поземлен имот с площ от 4,969 дка
(четири декара деветстотин
шестдесет и девет квадратни метра),
начин на трайно ползване:
Водостопанско съоръжение,
категория на земята при неполивни
условия: Шеста (2,773) Пета (0,036)
съставляващ парцел 581 (петстотин
осемдесет и едно) в масив 1 (едно)
по картата на възстановената
собственост за землището на кв.
Дебър. Помпена станция за
напояване - Масивна едноетажна
сграда със ЗП – 50 кв.м. (петдесет
квадратни метра), включваща
помещение за помпите и захранващ
трафопост, построена 1970 год. и
едноетажна масивна сграда със ЗП –
30 кв.м (тридесет квадратни метра),
включваща стая за помпиера,
построена 1970 год..
Помпена станция за напояване Масивна едноетажна сграда със ЗП
– 47 кв.м. (четиридесет и седем
квадратни метра), включваща:
помещение за помпите, стая за
персонала и захранващ трафопост,
построена 1966 год..

1520,80 лв.

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
за сграда - 424,90 лв.
Булстат 000471536 Ю
за земя - 11,70 лв.
на основание чл.12,
ал.5 от Закона за
общинската
собственост.

за сгради - 1382,50
лв. за земя - 114,80
лв.

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

Имотът се управлява
от кмета на Община
832,10 лв.
Първомай с
(осемстотин тридесет
дан.№1169681402 и
и два лева и десет
Булстат 000471536 Ю
стотинки)
на основание чл.12,
ал.5 от Закона за

за землището на кв.Дебър
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Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на с. Брягово с
ЕКАТТЕ 06745, местност
“Кавал кър”, имот с
№074120 по картата на
възстановената собственост
за землището на с. Брягово

40

Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на с. Брягово с
ЕКАТТЕ 06745, местност
“Кавал кър”, имот с
№074122 по картата на
възстановената собственост
за землището на с. Брягово

41

Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на с. Брягово с
ЕКАТТЕ 06745, местност
“Кавал кър”, имот с
№069091 по картата на
възстановената собственост
за землището на с. Брягово

42

Област Смолян, община
Смолян, село Кутела, кв.10,
УПИ І - Пионерски лагер по
плана на село Кутела,
одобрен със заповед
№1963/03.10.1990 год. и
заповед №99/02.08.1993 г..

общинската
собственост.
Поземлен имот с площ от 0,625 дка.
(шестстотин двадесет и пет
квадратни метра) с начин на трайно
ползване: Нива. Категория на земята
Имотът се управлява
при неполивни условия: Четвърта,
от кмета на Община
съставляващ парцел 120 (сто
Първомай с
двадесет) от масив 74 (седемдесет и 51,60 лв. (петдесет и дан.№1169681402 и
четири) в местността "Кавал кър” по един лев и шестдесет Булстат 000471536 Ю
картата на възстановената
стотинки)
на основание чл.12,
собственост за землището на с.
ал.5 от Закона за
Брягово. Имотът е образуван от
общинската
имот №074074 (нула, седем, четири,
собственост.
нула, седем, четири), отчужден за
санитарно -охранителна зона, пояс І
около БПС №2 в землище с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,140 дка.
(сто и четиридесет квадратни метра)
с начин на трайно ползване: Нива.
Категория на земята при неполивни
Имотът се управлява
условия: Четвърта, съставляващ
от кмета на Община
парцел 122 (сто двадесет и две) от
Първомай с
масив 74 (седемдесет и четири)
11,60 лв. (единадесет дан.№1169681402 и
местността "Кавал кър” по картата лева и шестдесет
Булстат 000471536 Ю
на възстановената собственост за
стотинки)
на основание чл.12,
землището на с. Брягово. Имотът е
ал.5 от Закона за
образуван от имот №074118 (нула,
общинската
седем, четири, едно, едно, осем),
собственост.
отчужден за санитарно -охранителна
зона, пояс І около БПС №2 в
землище с.Брягово.
Поземлен имот с площ от 0,585 дка.
(петстотин осемдесет и пет
квадратни метра) с начин на трайно
ползване: Нива. Категория на земята
Имотът се управлява
при неполивни условия: Четвърта,
от кмета на Община
съставляващ парцел 91 (деветдесет
Първомай с
и едно) от масив 69 (шестдесет и
48,30 лв.
дан.№1169681402 и
девет) в местността "Кавал кър” по (четиридесет и осем
Булстат 000471536 Ю
картата на възстановената
лева и тридесет
на основание чл.12,
собственост за землището на с.
стотинки)
ал.5 от Закона за
Брягово. Имотът е образуван от
общинската
имот №069050 (нула, шест, девет,
собственост.
нула, пет, нула), отчужден за
санитарно - охранителна зона, пояс І
около БПС №3 от обект
"Водоснабдяване с.Брягово".
Част от ученическа почивна база,
Имотът се управлява
представляваща: Дворно място с
от кмета на Община
площ от 7 390 кв.м. (седем хиляди
Първомай с
триста и деветдесет квадратни
дан.№1169681402 и
метра), съставляващо УПИ І Булстат 000471536 Ю
Пионерски лагер (едно римско на основание чл.12,
Пионерски лагер) с изключение на
ал.5 от Закона за
ПИ пл.№487 и ПИ пл.№488 в кв.10
общинската
(десет) по плана на с.Кутела, област
собственост.
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Смолян заедно с построените в него;
- Барака №1, 1ПМЖ със ЗП-266
кв.м. (двеста шестдесет и шест
квадратни метра), включваща
помещения: коридор, медицински
пункт и 10 (десет) броя спални
помещения, построена 1962 г.; Барака №2, 1ПМЖ със ЗП - 266
кв.м. (двеста шестдесет и шест
кв.м.) метра), включваща
помещения: коридор, и 10 (десет)
броя спални помещения, ; построена
1962 год.; - Топла връзка, ПМЖ със
ЗП-64 кв. м. (шестдесет и четири
кадратни метра), включваща:
умивални, построена 1985 год.; Кухня - столова 1МЖ със ЗП-652
кв.м. (шестотин петдесет и два
квадратни метра), построена 1982
год..
Част от ученическа почивна база,
представляваща: Дворно място с
площ от 590 кв.м. (петстотин и
деветдесет квадратни метра),
съставляващо частта от ПИ пл. №22
Област Смолян, община
(двадесет и две) включена в УПИ ІІ
Смолян, село Кутела, кв. 6, (две римско ) в кв.6 (шест) по плана
УПИ ІІ по плана на село
на с. Кутела, област Смолян заедно
Кутела, одобрен със заповед с построената в него; - Барака за
№1963/03.10.1990 год. и
почиващи, 1ПМЖ със ЗП-333 кв.м.
заповед №99/02.08.1993
(триста тридесет и три квадратни
год..
метра), включваща: 7 (седем)
апартамента с по две стаи със
санитарен възел и 1 (един)
апартамент, състоящ се от три стаи
и санитарен възел, построена 1990
година.
Част от ученическа почивна база,
представляваща игрище: Дворно
място с площ от 6 130 кв.м. (шест
Област Смолян, община
хиляди сто и тридесет квадратни
Смолян, село Кутела, кв. 7,
метра), съставляващо УПИ ІV
УПИ ІV по плана на село
(четири римско ) в кв.7 (седем) по
Кутела, одобрен със заповед
плана на с. Кутела, област Смолян
№1963/03.10.1990 год..
ведно с тоалетна МС със ЗП - 25
кв.м. (двадесет и пет квадратни
метра), построена 1962 год..

45 45/06-02-2008

45

Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Виница, кв.18, УПИ
"Озеленяване" по плана на
с. Виница, одобрен със
заповед №770/1963 год.

46 46/15-02-2008

46

Област Пловдивска,

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
Урегулиран поземлен имот с площ
Първомай с
от 7 800 кв.м. (седем хиляди и
11856,00 лв.
дан.№1169681402 и
осемстотин квадратни метра),
(единадесет хиляди
Булстат 000471536 Ю
съставляващ УПИ "Озеленяване" в осемстотин петдесет
на основание чл.12,
кв.18 (осемнадесет) по плана на с. и шест лева и 00 ст.)
ал.5 от Закона за
Виница
общинската
собственост.
Поземлен имот с площ от 13,066
889,00 лв.
Имотът се управлява

47 47/18-02-2008

47

48 48/04-04-2008

48

49 49/21-04-2008

49

50 50/21-04-2008

50

51 51/10-06-2008

51

община Първомай,
дка. (тринадесет декара шестдесет и (осемстотин
землището на с. Драгойново шест квадратни метра) с начин на осемдесет и девет
с ЕКАТТЕ 23385, местност трайно ползване: Водостопанско
лева и 00 ст.)
“Митково дере”, имот с
съоръжение. Категория на земята
№051007 по картата на
при неполивни условия: Шеста,
възстановената собственост съставляващ парцел 7 (седем) от
за землището на с.
масив 51(петдесет и едно) в
Драгойново
местността "Митково дере” по
картата на възстановената
обственост за землището на с.
Драгойново.
Застроен урегулиран поземлен имот
с площ 5 400 кв.м. (пет хиляди и
четиристотин квадратни метра),
съставляващ УПИ Х - училище (
Област Пловдивска,
десет римско - училище) в кв. 14
община Първомай, гр.
(четиринадесет) по плана на кв.
за сгради: МС Първомай, кв.Дебър, кв.14,
Дебър на гр. Първомай. Училище
22161,30 лева, МС УПИ Х – Училище, ПИ
1МС със ЗП - 610 (шестотин и
6891,30 лева и МС №149 плана на кв. Дебър,
десет) кв.м., построена 1934 год. и 1235,20 лева за земя одобрен със заповед
пристроявана 1970 г. и 1984 год..
18 576, 00 лева
№626/1965 год. и заповед
Детска градина и столова - 1МС със
№РД- 15-62/01.02.2008 г.
ЗП - 185 (сто осемдесет и пет )кв.м.,
построена 1970 г.. Тоалетна - 1МС
със ЗП - 34 (тридесет и четири)
кв.м., построена 1934 год..

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
Област Пловдивска,
Терен с площ от 2 490 кв.м. (две
от кмета на Община
община Първомай, град
хиляди четиристотин и деветдесет
Първомай с
19671,00 лв.
Първомай, кв. 76, УПИ І - квадратни метра), за който е отреден
дан.№1169681402 и
(Деветнадесет хиляди
Озеленяване по плана на гр. УПИ І - озеленяване (едно римско Булстат 000471536 Ю
шестотин седемдесет
Първомай одобрен със
озеленяване) в кв. 76(седемдесет и
на основание чл.12,
и един лева и 00 ст.)
заповед №РД - 15 - 666/1994 шест) по плана на гр. Първомай с
ал.5 от Закона за
год.
неприложена дворищна регулация.
общинската
собственост.
Поземлен имот с площ от 3,273 дка.
(три декара двеста седемдесет и три
Имотът се управлява
Област Пловдивска,
квадратни метра) с начин на трайно
от кмета на Община
община Първомай,
ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА.
Първомай с
землището на с.Татарево с Категория на земята при неполивни
223,40 лв. (двеста
дан.№1169681402 и
ЕКАТТЕ 72093, местност условия: Пета, съставляващ парцел
двадесет и три лева и Булстат 000471536 Ю
“Станимъшки път”, имот с 10 (десет) от масив 435
четиридесет ст.)
на основание чл.12,
№435010 по картата на
(четиристотин тридесет и пет) в
ал.5 от Закона за
възстановената собственост местността "Станимъшки път” по
общинската
за землището на с. Татарево картата на възстановената
собственост
собственост за землището на с.
Татарево.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 172,295 2067,50 лв.(Две
Имотът се управлява
Област Пловдивска,
община Първомай, село
Урегулиран поземлен имот с площ
Татарево, кв. 52 "а", УПИ І - от 2400 кв.м. (две хиляди и
4012,80 лв.(четири
спорт по плана на
четиристотин квадратни метра),
хиляди и дванадесет
с.Татарево, одобрен със
съставляващ УПИ І – спорт (едно
лева и осемдесет ст.)
Заповед №329/1980 год. и римско - спорт) в кв.52 "а" (петдесет
заповед №РД-15две “а”) по плана на с. Татарево.
69/01.02.2006 г.

община Първомай,
землището на град
Първомай, квартал
Любеново с ЕКАТТЕ 59080
в местността "Кориите"
имот с №900052

52 52/23-06-2008

52

53 53/23-06-2008

53

54 54/09-07-2008

54

55 55/09-07-2008

55

56 56/14-07-2008

56

дка. (сто седемдесет и два декара и хиляди шейсет и
от кмета на Община
двеста деветдесет и пет квадратни седем лева и петдесет Първомай с
метра) с начин на трайно ползване: ст.)
дан.№1169681402 и
ПАСИЩЕ, МЕРА. Категория на
Булстат 000471536 Ю
земята при неполивни условия:
на основание чл.12,
Седма, съставляващ парцел 52
ал.5 от Закона за
(петдесет и две) от масив 900
общинската
(деветстотин) в местността
собственост
"Кориите” по картата на
възстановената собственост за
землището на гр.Първомай,
кв.Любеново.
Имотът се управлява
Урегулиран поземлен имот с площ
от кмета на Община
Област Пловдивска,
от 5690 кв.м. (пет хиляди шестотин
Първомай с
община Първомай, с.
и деветдесет квадратни метра),
9104,00 лв. (Девет
дан.№1169681402 и
Виница, кв.18, УПИ І предназначен за обсществено
хиляди сто и четири Булстат 000471536 Ю
Детски дом по плана на с. обслужващи дейности съставляващ
лева)
на основание чл.12,
Виница, одобрен със
УПИ І - Детски дом (едно римско ал.5 от Закона за
заповед №770/1963 год.
детски дом) в кв.18 (осемнадесет) по
общинската
плана на с. Виница.
собственост.
Имотът се управлява
Урегулиран поземлен имот с площ
от кмета на Община
Област Пловдивска,
от 2 960 кв.м. (две хиляди
Първомай с
община Първомай, с.
деветстотин и шестдесет квадратни 4 736,00 лв. (Четири
дан.№1169681402 и
Виница, кв.23, УПИ "Детски метра), предназначен за
хиляди седемстотин
Булстат 000471536 Ю
ясли" по плана на с. Виница, обсществено обслужващи дейности тридесет и шест лв. и
на основание чл.12,
одобрен със заповед
съставляващ УПИ "Детски ясли" в 00 ст.)
ал.5 от Закона за
№770/1963 год.
кв.23 (двадесет и три) по плана на с.
общинската
Виница.
собственост
Незастроeн урегулиран поземлен
Имотът се управлява
Област Пловдивска,
имот - спортна площадка с площ от
от кмета на Община
община Първомай, гр.
2 060 кв. м. (две хиляди и шейсет
11 948,00 лв.
Първомай с
Първомай, кв. 130, УПИ ІV квадратни метра), предназначен за (единадесет хиляди дан.№1169681402 и
- спорт по плана на гр.
обществено обслужващи дейности, деветстотин
Булстат 000471536 Ю
Първомай, одобрен със
съставляващ УПИ ІV - спорт
четиридесет и осем на основание чл.12,
заповед №РД-15-666/1994 (четири римско - спорт) в кв. 130
лева и 00 ст.)
ал.5 от Закона за
год., ул. "Христо Ботев" №9 (сто и тридесет) по плана на гр.
общинската
Първомай.
собственост.
Незастроeн урегулиран поземлен
Област Пловдивска,
имот - зелена площ от 845 кв. м.
Имотът се управлява
община Първомай, гр.
(осемстотин четиридесет и пет
от кмета на Община
Първомай, кв. 86"а", УПИ ІІ квадратни метра), предназначен за
Първомай с
7 343,10 лв.( седем
- търговия и
обществено обслужващи дейности,
дан.№1169681402 и
хиляди триста
административни услуги по съставляваща УПИ ІІ - търговия и
Булстат 000471536 Ю
четиридесет и три
плана на гр. Първомай,
административни услуги (две
на основание чл.12,
лева и 10 ст.)
одобрен със заповед №РД- римско - търговия и
ал.5 от Закона за
15-666/1994 год., ул. "Братя административни услуги) в кв.86 "а"
общинската
Миладинови -юг" №56
(осемдесет и шест буква "а") по
собственост.
плана на град Първомай.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 53,341
за сгради: склад Имотът се управлява
община Първомай,
дка (петдесет и три декара триста
711,20 лв., навес от кмета на Община
землището на гр. Първомай четиридесет и един квадратни
414,90 лв., тоал.Първомай с
с ЕКАТТЕ 59080,
метра), начин на трайно ползване: 100,70 лв. за земя - дан.№1169681402 и
местността “Чифлика долен Гробище, съставляващ имот
101 475,90 лв.,
Булстат 000471536 Ю
чиф”, имот с №000358 по №000358 (нула, нула, нула, три, пет, ОБЩО за земя и
на основание чл.12,
картата на възстановената осем) в местността "Чифлика долен сдгради - 102 702, 70 ал.5 от Закона за

57 57/23-07-2008
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58 58/19-09-2008
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59 59/21-01-2009
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60 60/26-03-2009

60

61 61/26-05-2009
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собственост на землището чиф" по картата на възстановената лв. (сто и две хиляди общинската
на гр. Първомай
собственост за землището на гр.
седемстотин и два
собственост.
Първомай. - Масивна едноетажна
лева и 70 ст.)
сграда със обща ЗП - 64,30 кв.м.
(шестдесет и четири цяло и тридесет
квадратни метра), включваща: склад
и стая за гробарите със ЗП - 32,60
кв.м. Продължава в раздел "13"
НАХОДИЩЕ “РИБАРНИКА - 1".
Вид на полезното изкопаемо – речна
баластра. Площ на находището- 80
146 (осемдесет хиляди сто
четиридесет и шест) кв.м. (80,146
Имотът се управлява
дка). Утвърдени запаси по
от кмета на Община
ПРОТОКОЛ НБ №6 от 27.01.2006
Първомай с
Област Пловдивска,
год. на СЕК при МОСВ: Категория 275,20 лв. -(Двеста дан.№1169681402 и
община Първомай,
запаси и ресурси Количество –
седемдесет и пет лева Булстат 000471536 Ю
землището на с.Поройна и
хил.куб.м. Доказани (111) 115,4 (сто и 20 ст.)
на основание чл.12,
на кв.Дебър, гр.Първомай
и петнадесет цяло и четири)
ал.5 от Закона за
Вероятни (121) 99,9 (деветдесет и
общинската
девет цялои девет) Общо запаси
собственост.
215,3 (двеста и петнадесет цяло и
три) Предварително уст. 652,6
(шестотин петдесет и две цяло
ресурси (332) и шест)
Поземлен имот с площ от 0,500 дка.
(нула декара и петстотит квадратни
Имотът се управлява
Област Пловдивска,
метра) с начин на трайно ползване:
от кмета на Община
община Първомай,
ПАСИЩЕ, МЕРА. Категория на
Първомай с
землището на с. Бяла река с земята при неполивни условия:
дан.№1169681402 и
13,70 (тринадесет
ЕКАТТЕ 07675, имот
Пета, съставляващ имот с №000468
Булстат 000471536 Ю
лева и 70 ст.)
№000468 , местността
(нула, нула, нула, четири, шест,
на основание чл.12,
"Янков бунар" по КВС за
осем) в местността "Янков бунар”
ал.5 от Закона за
землище с. Бяла река
по картата на възстановената
общинската
собственост за землището на село
собственост
Бяла река.
Поземлен имот с площ от 10,000
Област Пловдивска,
Имотът се управлява
дка. (десет декара) с начин на
община Първомай,
от кмета на Община
трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА.
землището на село Градина
Първомай с
Категория на земята при неполивни 448,50 лв.
с ЕКАТТЕ 17484 в
дан.№1169681402 и
условия: Пета, съставляващ парцел (четиристотин
местността "Летището"
Булстат 000471536 Ю
141 (сто четиридесет и едно) от
четиридесет и осем
имот с №016141 по Картата
на основание чл.12,
масив 16 (шестнадесет) в местността лева и 50 ст.)
на възстановената
ал.5 от Закона за
"Летището” по картата на
собственост за землището
общинската
възстановената собственост за
на с. Градина.
собственост
землището на с.Градина.
Поземлен имот с площ от 9.116 дка.
Имотът се управлява
(девет декара и сто и шестнадесет
Област Пловдивска,
от кмета на Община
квадратни метра) с начин на трайно
община Първомай,
Първомай с
ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА.
землището на село Буково с
364,60 лв. (Триста
дан.№1169681402 и
Категория на земята при неполивни
ЕКАТТЕ 56335, имот
шестдесет и четири Булстат 000471536 Ю
условия: Четвърта, съставляващ
№047017, местността
лева и 60 ст.)
на основание чл.12,
парцел 17 от масив 47 в местността
"Чулфата" по КВС за
ал.5 от Закона за
"Чулфата” по картата на
землище с. Буково
общинската
възстановената собственост за
собственост
землището на село Буково.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 17, 000
32 640, 00 лв.
Имотът се управлява

община Първомай,
землището на село Дълбок
извор с ЕКАТТЕ 24493,
имот с №000481 по картата
на възстановената
собственост за землище с.
Дълбок извор.

62 62/26-05-2009
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64 64/30-05-2009

65 65/15-06-2009

66 66/16-06-2009
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Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на село Дълбок
извор с ЕКАТТЕ 24493,
имот с №000149 по картата
на възстановената
собственост за землище с.
Дълбок извор.

63

Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на с. Крушево с
ЕКАТТЕ 40155, местността
"Кавак тарла" имот с
№006059 по картата на
възстановената собственост
за землище с. Крушево.

64

Област Пловдивска,
община Първомай,
землището на с. Езерово с
ЕКАТТЕ 27139 имот с
№000185 по картата на
възстановената собственост
за землище с. Езерово.

65

Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Виница, кв. 39, УПИ VІІІ озеленяване по плана на с.
Виница, одобрен със
заповед №770/1963 г. и
заповед №РД-15589/01.09.2008 г.

66

Област Пловдивска,
община Първомай, с.
Брягово, кв. 68, УПИ ІІ озеленяване по плана на с.
Брягово одобрен със
заповед №РД-15-62/1988
год.

дка. (седемнадесет декара) с начин
на трайно ползване: Водоем,
съставляващ имот с №000481 (нула,
нула, нула, четири, осем, едно) по
картата на възстановената
собственост за землището на с.
Дълбок извор.

(Тридесет и две
от кмета на Община
хиляди шестотин и Първомай с
четиридесет лева и 00 дан.№1169681402 и
ст.)
Булстат 000471536 Ю
на основание чл.12,
ал.5 от Закона за
общинската
собственост.
Поземлен имот с площ от 11, 605
Имотът се управлява
дка. (единадесет декара, шестотин и
от кмета на Община
пет квадратни метра) с начин на
22 281, 60 лв
Първомай с
трайно ползване: Водоем,
(Двадесет и две
дан.№1169681402 и
съставляващ имот с №000149 (нула, хиляди двеста
Булстат 000471536 Ю
нула, нула, едно, четири, девет) по осемдесет и един
на основание чл.12,
картата на възстановената
лева и 60 ст.)
ал.5 от Закона за
собственост за землището на с.
общинската
Дълбок извор.
собственост.
Поземлен имот с площ от 18, 983
Имотът се управлява
дка. (осемнадесет декара,
от кмета на Община
деветстотин осемдесет и три
Първомай с
квадратни метра) с начин на трайно 25 057,60 лв.
дан.№1169681402 и
ползване: Водоем, съставляващ
(двадесет и пет
Булстат 000471536 Ю
парцел 59 (петдесет и девет) от
хиляди и петдесет и
на основание чл.12,
масив 6 (шест) в местността "Кавак седем лева и 60 ст.)
ал.5 от Закона за
тарла" по картата на възстановената
общинската
собственост за землището на село
собственост.
Крушево.
Поземлен имот с площ от 11, 307
Имотът се управлява
дка. (единадесет декара, триста и
от кмета на Община
седем квадратни метра) с начин на 14 925, 20 лв.
Първомай с
трайно ползване: Водоем,
(Четиринадесет
дан.№1169681402 и
съставляващ имот с №000185 (нула, хиляди деветстотин Булстат 000471536 Ю
нула, нула, едно, осем, пет) по
двадесет и пет лева и на основание чл.12,
картата на възстановената
20 ст.)
ал.5 от Закона за
собственост за землището на с.
общинската
Езерово.
собственост.
Имотът се управлява
Урегулиран поземлен имот с площ
от кмета на Община
от 525 кв.м. (петстотин двадесет и
Първомай с
пет квадратни метра), предназначен 1 197,00 лв. (хиляда дан.№1169681402 и
за озеле- няване, съставляващ УПИ сто деветдесет и
Булстат 000471536 Ю
VІІІ - озеленяване(осем римско седем лева и 00 ст.) на основание чл.12,
озеленяване) в кв. 39 (тридесет и
ал.5 от Закона за
девет) по плана на с. Виница.
общинската
собственост
Урегулиран поземлен имот с площ
от 1 800 кв.м. (хиляда и осемстотин
Имотът се управлява
квадратни метра), предназначен за
от кмета на Община
зеленина, съставляващ УПИ ІІ Първомай с
озеленяване (две римско 5829,00 лв. (Пет
дан.№1169681402 и
озеленяване) в кв. 68 (шестдесет и хиляди осемстотин
Булстат 000471536 Ю
осем) по плана на с. Брягово. двадесет и девет лева
на основание чл.12,
Бивша мелница с пл .№631
и 00 ст.)
ал.5 от Закона за
(шестотин тридесет и едно),
общинската
представляваща 2ПМС със ЗП - 158
собственост
кв.м. (сто петдесет и осем квадратни
метра), построена 1920 год..
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Урегулиран поземлен имот с площ
от 650 кв.м. (шестотин и петдесет
кв.м.), съставляващ УПИ VІІІ - къща
Имотът се управлява
Област Пловдивска,
- музей "Г. Кара- славов" (осем
от кмета на Община
община Първомай, гр.
римско - къща - музей "Георги
Първомай с
Първомай, кв.Дебър, кв. 41,
Караславов") в кв. 41 (четиридесет и 4 890,60 лв. в т.ч. за дан.№1169681402 и
УПИ VІІІ - къща - музей "Г.
едно) по плана на кв. Дебър, гр.
земя - 3 211,00 лв. за Булстат 000471536 Ю
Караславов", ПИ пл. №568
Първомай - Къща - музей "Георги сграда - 1 679,60 лв. на основание чл.12,
по плана на кв. Дебър, гр.
Караславов", представляваща 1ПЖ
ал.5 от Закона за
Първомай, одобрен със
със ЗП-93,74 кв.м. (деветдесет и три
общинската
заповед №626/1965 год.
цяло и седемдесет и четири
собственост.
квадратни метра), построена 1900
година
Бившо неврологично отделение,
представляващо двуетажна масивна
Област Пловдивска,
сграда със ЗП – 427
Имотът се управлява
община Първомай,
кв.м.(четиристототин двадесет и
от кмета на Община
землището на –Дебър с
седем квадратни метра), построена
Първомай с
ЕКАТТЕ 99101, местността 1962 год., включваща помещения: - 31 025, 80 лв.
дан.№1169681402 и
“Землище кв.Дебър”, имот с Първи етаж; работна стая, лекарски (тридесет и една
Булстат 000471536 Ю
№800402 по картата на
кабинет, 5 бр. болнични стаи,
хиляди двадесет и пет
на основание чл.12,
възстановената собственост манипулационна, санитарен възел, лева и 80 ст.)
ал.5 от Закона за
за землището на
изливно - Втори етаж; столова,
общинската
гр.Първомай, ул."Княз
миално, офис, манипулационна,
собственост.
Борис І" №51
лекарски кабинет, кабинет секретар,
7 бр. болнични стаи, санитарен
възел.
Незастроeн урегулиран поземлен
Имотът се управлява
Област Пловдивска,
имотплощ от 9 000 кв. м. (девет
от кмета на Община
община Първомай, с.
хиляди квадратни метра),
Първомай с
Крушево, кв. 14, УПИ ІІІ - предназначен за спортни дейности и
дан.№1169681402 и
за спорт и озеленяване по озеленяване, съставляващ УПИ ІІІ - 20 520,00 лв.
Булстат 000471536 Ю
регулационния план на с.
спорт и озеленяване (три римско - за
на основание чл.12,
Крушево одобрен със
спорт и озеленяване) в кв. 14
ал.5 от Закона за
заповед №60/1986 год.
(четиринадесет) по плана на с.
общинската
Крушево.
собственост
Имотът се управлява
Поземлен имот с площ от 10,281
Област Пловдивска,
от кмета на Община
дка. (десет декара, двеста осемдесет
община Първомай,
Първомай с
и един квадратни метра) с начин на
землището на с. Езерово с
дан.№1169681402 и
трайно ползване: Водоем,
ЕКАТТЕ 27139 имот с
14 837,50 лв.
Булстат 000471536 Ю
съставляващ имот с №000655 (нула,
№000655 по картата на
на основание чл.12,
нула, нула, шест, пет, пет) по
възстановената собственост
ал.5 от Закона за
картата на възстановената собствеза землище с. Езерово.
общинската
ност за землището на с. Езерово.
собственост.
Област Пловдивска,
Поземлен имот с площ от 0,533 дка.
Имотът се управлява
община Първомай,
(петстотин тридесет квадратни
от кмета на Община
землището на село Дълбок метра) с начин на трайно ползване:
Първомай с
извор с ЕКАТТЕ 24493,
Пасище, мера съставляващ парцел 2
дан.№1169681402 и
местност "Мисилюма
(две) от масив 87 (осемдесет и
19,70 лева
Булстат 000471536 Ю
лочките" имот с №087002 седем) в местността "Мисилюма
на основание чл.12,
по картата на
лочките" по картата на
ал.5 от Закона за
възстановената собственост възстановената собственост за
общинската
за землище с. Дълбок извор. землището на с. Дълбок извор.
собственост.

