
  ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР 

НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

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

/ 2021г. / 

 

 

№ Описание на имота 
№ на Акт за 

ЧОС 

Вид на 

разпоредител 

ната сделка и 

начин на 

разпореждане 

Пазарна 

оценка 

без ДДС 

Данъчна 

оценка 

Цена 

определена 

от  

Общински 

съвет 

Крайна цена 

на сделката 

без ДДС 

Процедура 
Насрещна страна по 

сделката/договор 

1. 

Незастроен 

урегулиран поземлен 

имот с площ от 335 

кв.м., съставляващ 

УПИ I – търговски и 

обслужващи дейности 

от кв.20а по 

регулационния план 

на гр.Първомай, 

общ.Първомай, 

обл.Пловдив. 

АЧОС № 

2067/18.11.2020 

год. 

 Продажба  на 

основание чл.35, 

ал.1 и 6  от 

Закона за 

общинската  

собственост , 

Решение № 

129/17.12.2020г. 

на ОбС 

Първомай. 

6 432,00 лв. 1 938,00лв. 6 432,00 лв. 6 683,00 лв. 

Заповед № РД-

15-69/ 

05.02.2021 г 

Договор № РД-13-

54/24.02.2021 „СТАНИК 

ТРАНС” ЕООД гр.Първомай 

 2. 

Поземлен имот с 

идентификатор 

24493.115.42 по 

кадастралната карта и 

кадастралните 

регистри на с.Дълбок 

извор, община 

Първомай, област 

Пловдив, местност 

”Шумата Старите 

лозя”, с площ 3002 

кв.м. НТП – нива, 

номер по предходен 

план 115042 

АЧОС 

730/09.05.2013 

год. 

Продажба  на 

основание чл.35, 

ал.1 и 6  от 

Закона за 

общинската  

собственост , 

Решение № 

119/26.11.2020г. 

на ОбС 

Първомай. 

2 250,00 лв. 353,00 лв. 2 250,00 лв 2 250,00 лв 

Заповед № РД-

15-67/ 

05.02.2021 г 

Договор № РД-13-

56/25.02.2021г. - Златка 

Иванова 



3. 

Поземлен имот с 

идентификатор 

24493.10.18  по 

кадастралната карта и 

кадастралните 

регистри на с.Дълбок 

извор, община 

Първомай, област 

Пловдив, местност 

”Капаклия”, с площ 

3998 кв.м., НТП– нива 

АЧОС 

734/10.05.2013 

год. 

Продажба  на 

основание чл.35, 

ал.1 и 6  от 

Закона за 

общинската  

собственост,  

Решение № 

119/26.11.2020г. 

на ОбС 

Първомай. 

3 040,00 лв. 557,00 лв. 3 040,00 лв. 3 040,00 лв. 

Заповед № РД-

15-68 от 

05.02.2021 г 

Договор № РД-13-

55/25.02.2021г. - Златка 

Иванова 

4. 

Застроен урегулиран 

поземлен имот с площ 

от 504 кв.м., 

съставляващ парцел 

/УПИ/ II – 

производствена и 

търговска дейност от 

кв.127 по 

регулационния план 

на гр.Първомай 

АЧОС 

2139/23.02.2021 

год. 

 чл.35, ал.3 и 

чл.41, ал.2 от 

ЗОС, във връзка 

с чл.46, ал.3 и 

чл.58, ал.1 от 

НРПУРОИ и  

Решение № 

160/25.03.2021 г. 

на ОбС 

Първомай. 

30 270 лв. 4 334,40 лв. 30 270 лв. 30 270 лв. 

Заповед № РД-

15-239 от 

12.04.2021 г. 

Договор № РД-13-

115/20.04.2021г. – «РАСТЕР 

ПАВЛОВ ПРИНТ» ООД 

5. 

Застроен урегулиран 

поземлен имот с площ 

от 191 кв.м., 

съставляващ  УПИ 

VІІІ – 222, търгоавия и 

обсл.дейности в кв. 17  

по регулационния 

план на с. Виница, 

област Пловдив 

АЧОС 

 2086 от 

21.01.2021 год. 

 чл.35, ал.3 и 

чл.41, ал.2 от 

ЗОС, във връзка 

с чл.46, ал.3 и 

чл.58, ал.1 от 

НРПУРОИ и  

Решение № 

161/25.03.2021 г. 

на ОбС 

Първомай. 

1 185  лв. 398,80  лв. 1 185  лв. 1 185  лв. 

Заповед № РД-

15-244 от 

13.04.2021 г. 

Договор № РД-13-

123/23.04.2021г. – Иван 

Иванов 

6. 

Застроен урегулиран 

поземлен имот с площ 

от 412 кв.м., 

съставляващ  УПИ І– 

561 в кв. 30 по 

регулационния план 

на с.Бяла река, област 

Пловдив 

АЧОС 

 2087 от 

21.01.2021 год. 

 чл.35, ал.3 и 

чл.41, ал.2 от 

ЗОС, във връзка 

с чл.46, ал.3 и 

чл.58, ал.1 от 

НРПУРОИ и  

Решение № 

159/25.03.2021 г. 

на ОбС 

Първомай. 

2000  лв. 909,70 лв. 2 000  лв. 2 000  лв. 

Заповед № РД-

15-244 от 

13.04.2021 г. 

Договор № РД-13-

135/11.05.2021 г. – Йордан 

Йорданов 

7. Застроен урегулиран АЧОС  чл.35, ал.3 и 6 993 лв 4 095 лв 6 993 лв 6 993 лв Заповед № РД- Договор № РД-13-167 от 



поземлен имот с площ 

от 630 кв.м. 

(шестстотин и 

тридесет квадратни 

метра), предназначен 

за жилищно 

строителство, 

съставляващ УПИ І – 

общински /едно 

римско- общински/ в 

кв.37 (тридесет и 

седем арабско) по 

плана кв. Любеново на 

гр. Първомай 

2072/14.12.2020г чл.41, ал.2 от 

ЗОС, във връзка 

с чл.46, ал.3 и 

чл.58, ал.1 от 

НРПУРОИ и  

Решение № 

162/25.03.2021 г. 

на ОбС 

Първомай. 

15-245от 

13.04.2021 г. 

09.06.2021 г. – Иван Мирчев  

и Георги Мирчев 

8. 

Незастроен 

урегулиран поземлен   

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. 

АЧОС 

2141/23.02.2021г 

 Продажба  на 

основание чл.35, 

ал.1 и 6  от 

Закона за 

общинската  

собственост , 

Решение 

№172/27.05.2021 

г. на ОбС 

Първомай. 

3705 лв. 1698,50 лв. 3705 4000 

Заповед № РД-

15-450 от 

15.07.2021 г.. 

Договор № РД-13-212 от 

04.08.2021 г. – Хайваз 

Хайвазов 

9. 

Застроен урегулиран 

поземлен имот с площ 

от 720 кв.м. 

(седемстотин и 

двадесет квадратни 

метра), предназначен 

за жилищно 

строителство, 

съставляващ УПИ ІІ -

560 (две римско тире 

петстотин шестдесет 

арабско) в кв. 30 

(тридесет) по плана на 

с. Бяла река. 

АЧОС 

2176/09.06.2021г 

 чл.35, ал.3 и 

чл.41, ал.2 от 

ЗОС, във връзка 

с чл.46, ал.3 и 

чл.58, ал.1 от 

НРПУРОИ и  

Решение № 

183/24.06.2021 г. 

на ОбС 

Първомай. 

3492 лв. 1589,80 лв. 3492 лв. 3492 лв. 

Заповед № РД-

15-455от 

15.07.2021 г. 

Договор № РД-13-213 от 

04.08.2021 г. – Стефан 

Йорданов 



10. 

Незастроен 

урегулиран       

поземлен     имот      с   

площ   от   575    кв. м.  

(петстотин седемдесет 

и пет  квадратни  

метра),   предназначен   

за    жилищно    

строителство,        

съставляващ      УПИ   

VІІІ  - държ.   (осем  

римско -  държавен)    

в   кв. 12  (дванадесет)    

по  план  на  с. Воден. 

АЧОС 

101/08.03.2007 г. 

 Продажба  на 

основание чл.35, 

ал.1 и 6  от 

Закона за 

общинската  

собственост , 

Решение 

№171/27.05.2021 

г. на ОбС 

Първомай. 

3 289 1200,60 лв 3 289 3 300 лв. 

Заповед № РД-

15-449 от 

15.07.2021 г. 

Договор № РД-13-214 от 

05.08.2021 г. - Мюмюн 

Шефкет 

11. 

Застроен урегулиран 

поземлен имот с площ 

от 635 кв.м. 

(шестстотин тридесет  

и пет квадратни 

метра), съставляващ  

парцел УПИ ХVІІ – 

държавен 

(седемнадесет римско 

тире държ.) енв кв. 

160  

(сто и шестдесет  

арабско) по 

регулационния план 

на гр. Първомай. 

 

АЧОС 

2172/26.04.2021г 

 чл.35, ал.3 и 

чл.41, ал.2 от 

ЗОС, във връзка 

с чл.46, ал.3 и 

чл.58, ал.1 от 

НРПУРОИ и  

Решение № 

175/27.05.2021 г. 

на ОбС 

Първомай. 

8001 лв. 4127,50 лв. 8001 лв. 8001 лв. 

Заповед № РД-

15-445 от 

14.07.2021 г. 

Договор № РД-13-215 от 

05.08.2021 г. - Стоян 

Атанасов 

12 

1.Поземлен имот с 

идентификатор 

06745.25.178 по КККР 

на село Брягово 

одобрени със Заповед 

№ РД-18-745 

/22.10.2019 г. на 

изпълнителен 

директор на АГКК  с 

площ от 888 кв.м. 

НТП: Нива, находящ 

се в  местн. "Костово” 

АЧОС № 

1894/24.10.2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Продажба  на 

основание чл.35, 

ал.1 и 6  от 

Закона за 

общинската  

собственост , 

Решение 

№176/27.05.2021 

г. на ОбС 

Първомай. 

693 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57,50 лв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД-

15-456 от 

16.07.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор № РД-13-216 от 

05.08.2021 г.   -

АГРОДОМИНАТОР”  ЕООД 

- гр. Първомай с ЕИК 

115098688 



 

2.Поземлен имот с 

идентификатор 

06745.106.5 по КККР 

нас. Брягово одобрени 

със Заповед № РД-18-

745 /22.10.2019 г. на 

изпълнителен 

директор на АГКК  с 

площ от 1770 кв.м. 

НТП: Нива, находящ 

се в  местността 

.„Кривия кър” 

 

3.Поземлен имот с 

идентификатор 

06745.55.17 по КККР 

нас. Брягово одобрени 

със Заповед № РД-18-

745 /22.10.2019 г. на 

изпълнителен 

директор на АГКК  с 

площ от 3 755 кв.м. 

НТП: Нива, находящ 

се в  местността 

.„Демирлан” 

 

4.Поземлен имот с 

идентификатор 

06745.49.80 по КККР 

нас. Брягово одобрени 

със Заповед № РД-18-

745 /22.10.2019 г. на 

изпълнителен 

директор на АГКК  с 

площ от 5 343кв.м. 

НТП: Нива, находящ 

се в  местността 

„Асаница” 

 

5.Поземлен имот с 

идентификатор 

 

АЧОС №649 от 

25.05.2004 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЧОС №664 от 

09.04.2004 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЧОС №1034от 

12.03.2014 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЧОС №1401от 

15.06.2015год. 

 

 

 

 

 

1 451,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 192,00 

лева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 381,00 лв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 174,00 лв. 

 

 

 

 

 

182,70 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

441,60 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620,30 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

399,50 лв. 

 

 

 

 

 

1 451,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 192,00лв  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 381,00лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 174,00 лв. 

 

 

 

 

 

1460 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 200 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 390лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 180 лв. 

 

 

 

 

Заповед № РД-

15-457 от 

16.07.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД-

15-458 от 

16.07.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД-

15-459 от 

16.07.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД-

15-460 от 

16.07.2021 г. 



06745.46.89 по КККР 

нас. Брягово одобрени 

със Заповед № РД-18-

745 /22.10.2019 г. на 

изпълнителендиректор 

на АГКК  с площ от 3 

871.м. НТП: Нива, 

находящ се в  

местността „Малкия 

кър” 
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1.Общински терен, 

представляващо 

реално обособена част 

от площадно 

пространство с площ 

от 123.00 кв.м., 

обозначен между 

точки А, Б, В и Г, 

колориран със зелен 

цвят на скица-

предложение 

изх.№706/01.07.2021г  

по плана на с.  

Брягово.  

 

2. Общински терен, 

представляващо 

реално обособена част 

от УПИ VIII – 

озеленяване с площ от 

295.00 кв.м., 

обозначен между 

точки А1, Б1, В1, Г1, 

Д1 и Е1, колориран с 

жълт цвят на скица-

предложение 

изх.№706/01.07.2021г. 

по плана на с.  

Брягово  

 

3. Общински терен, 

представляващ реално 

Не се съставя 

Чл.34, ал.2 и ал. 

7  от Закона за 

общинската 

собственост, 

Чл.15, ал3 и ал.5  

и от  ЗУТ, 

Решение №193 

от 15.07.2021 г. 

на ОбС 

Първомай 

744,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1784,75 лв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,15 лв. 

262,70 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630,10 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,40 лв. 

744,15 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1784,75 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,15 лв. 

744,15 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1784,75 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,15 лв. 

Заповед № РД-

15-211  от 

03.08.2021 г. 

 

Договор № РД-13-236 от 

31.08.2021 г. – „ИСКРА”  

ООД - гр. Първомай с ЕИК 

825245248 



обособена част от 

площадно 

пространство между 

о.т. 124, 123, 170 и 212 

с площ от 3.00 кв.м., 

обозначен между 

точки А2, Б2 и В2, 

колориран със зелен 

цвят, на скица-

предложение 

изх.№706/01.07.2021г. 

по плана на с.  

Брягово 

14 

Незастроен 

урегулиран поземлен 

имот с площ от 345 

кв.м, предназначен за 

жилищно 

строителство, 

съставляващ парцел 

/УПИ/ ХІХ - 

общински, находящ се 

в кв.4 по 

регулационния план 

на кв. Дебър, гр. 

Първомай, общ. 

Първомай 

АЧОС № 

558/23.07.2003г. 

 

 Продажба  на 

основание чл.35, 

ал.1 и 6  от 

Закона за 

общинската  

собственост , 

Решение №174 

от 27.05.2021 г. 

на ОбС 

Първомай. 

4 278 лв 1 771,60 лв. 4 278 лв 4 278 лв 

 

Заповед № РД-

15-451 от 

15.07.2021 г... 

 

 

Договор № РД-13-237 от 

05.08.2021 г. – Марияна 

Дамянова 

15 

Общински имот 

представляващ 13 

кв.м., предаващ се към 

дворно място пл.№ 

615, цялото с площ от 

700 кв.м., 

съставляващо парцел 

/УПИ/ ІІ – 615 от кв.64 

по плана на с.Искра 

Не се съставя 

 На основание § 

8, ал.2, т.1 и ал.3 

от ПР на ЗУТ, 

чл.8, ал.1 и ал.9, 

чл.34, ал.4 и 

чл.41, ал.2 от 

Закона за 

общинската 

собственост 

Решение №191 

от 15.07.2021 г. 

на ОбС 

Първомай 

150,00 лв 84,50 лв 150,00 лв 150,00 лв 

Заповед № РД-

15-537 от 

26.08.2021. 

Договор № РД-13-255 от 

21.09.2021 г. – Петър 

Владиков 



16 

1.Общински имот с 

площ от 123 кв.м., 

представляващ  реална 

част от площадно 

пространство  м/у  

о.т.124-123-170 

заключено м/у кв. 57, 

52 и 51 по плана на с. 

Брагово 

2. Общински имот с 

площ от 295  кв.м., 

представляващ  реална 

част УПИ ІІ-

озеленяване от кв. 57 

по плана на с. Брягово 

3. Общински имот с 

площ от 3 кв.м., 

представляващ  реална 

част от площадно 

пространство  м/у  

о.т.124-123-170 

заключено м/у кв. 57, 

52 и 51 по плана на с. 

Брагово 

Не се съставя На основание 

чл.34, ал.4 и ал. 

7 Закона за 

общинската 

собственост във 

връзка с чл.15, 

ал.3 и ал.5  от 

ЗУТ Решение 

№193 от 

15.07.2021 г. на 

ОбС Първомай 

744,15 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1784,75 лв. 

 

 

 

 

 

18,15 лв. 

262,70 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630,10 лв. 

 

 

 

 

 

6,40 лв. 

744,15 лв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1784,75 лв. 

 

 

 

 

 

18,15 лв. 

744,15 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1784,75 лв. 

 

 

 

 

 

18,15 лв. 

Предварителен 

договор за 

промяна 

границите на 

УПИ №РД-13-

211/03.08.2021 

г. 

Договор № РД-13-236 от 

31.08.2021 

17 

Поземлен имот № 

190035, с площ 1,648 

дка, с начин на трайно 

ползване – нива, 

находящ се в 

местността “Юрта; 

под село”, в 

землището на с. 

Градина, общ. 

Първомай, обл. 

Пловдив 

АЧОС № 

2175/25.05.2021г., 

 Продажба  на 

основание чл.35, 

ал.1 и 6  от 

Закона за 

общинската  

собственост , 

Решение №190 

от 15.07.2021 г. 

на ОбС 

Първомай 

1 420,00 

лева 
212,60 лв. 1 420,00 лв. 1425,00 лв. 

Заповед № РД-

15-572 от 

13.09.2021. 

Договор № РД-13-276 от 

05.10.2021 г. – Атанас 

Василев 

18 

1.Незастроен 

урегулиран поземлен 

имот с площ от 1000 

кв.м., предназначен за 

жилищно 

строителство, 

съставляващ парцел 

АЧОС № 

2177/09.06.2021г 

 

 

 

 

 

Продажба  на 

основание чл.35, 

ал.1 и 6  от 

Закона за 

общинската  

собственост , 

Решение №184 

7 730 лв 

 

 

 

 

 

 

3 397,00 лв. 

 

 

 

 

 

 

7 730 лв 

 

 

 

 

 

 

7 750,00лв 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД-

15-570 от 

13.09.2021. 

 

 

 

 

Договор № РД-13-278 от 

06.10.2021 г. – Петко 

Семерджиев 



/УПИ/ VIII - 

общински, находящ се 

в кв.57 по 

регулационния план 

на с.Дълбок извор. 

 

2. Незастроен 

урегулиран поземлен 

имот с площ от 1250 

кв.м, предназначен за 

жилищно 

строителство, 

съставляващ парцел 

/УПИ/ ІХ - общински, 

находящ се в кв.57 по 

регулационния план 

на с.Дълбок извор 

 

 

 

 

 

 

АЧОС № 

2178/09.06.2021г 

от 15.07.2021 г. 

на ОбС 

Първомай 

 

 

 

 

 

 

9 850 лв. 

 

 

 

 

 

 

4 246,30 лв. 

 

 

 

 

 

 

9 850 лв. 

 

 

 

 

 

 

9 890,50лв.. 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД-

15-571 от 

13.09.2021. 

19 

1.Поземлен имот с 

идентификатор 

06745.29.76 по КККР 

на с.Брягово, община 

Първомай, област 

Пловдив местност 

„Костово” площ 541 

кв.м. предназначение 

на територията: 

Земеделска, начин на 

трайно ползване – 

нива 

 

Поземлен имот с 

идентификатор 

06745.29.78 по КККР 

на с.Брягово, община 

Първомай, област 

Пловдив, местност 

„Костово” с площ 

2599 кв.м. трайно 

предназначение на 

територията: 

Земеделска, начин на 

трайно ползване – 

АЧОС 

2157/31.03.2021г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЧОС 

2158/31.03.2021 

 

Продажба  на 

основание чл.35, 

ал.1 и 6  от 

Закона за 

общинската  

собственост , 

Решение №176 

от 27.05.2021 г. 

на ОбС 

Първомай 

471,00 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 261,00 лв. 

 

 

80,30 лв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

385,60 лв. 

471,00 лв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 261,00 лв. 

 

881,00 лв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4361,00лв. 

Заповед № РД-

15-573 от 

13.09..2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД-

15-574 от 

13.09..2021 

Договор № РД-13-280 от 

07.10.2021 г.   – 

АГРОДОМИНАТОР”  ЕООД 

- гр. Първомай с ЕИК 

115098688 



нива 
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       Поземлен  имот с 

идентификатор 

.27139.46.280   по 

КККР на село Езерово 

с площ от 3 735 кв.м.. 

НТП:    Застроен имот 

в земед. територия,  

находящ  се в мест.  

"30 ОРЕХА”  ведно 

със следните сгради:                            

  1.Масивна  сграда с 

ид. 27139.46.280.1  със 

застроена площ 74 кв. 

м.,    предназначение: 

Складова база,  склад.    

2. Масивна  сграда с 

ид. 27139.46.280.2  със 

застроена площ 13 кв. 

м.,   предназначение: 

Селскост.сграда. 

 3. Масивна  сграда с 

ид. 27139.46.280.3  със  

застроена площ 13 кв. 

м.,   предназначение: 

Селскост. сграда.   

 4. Масивна  сграда с 

ид.  27139.46.280.4  

със  застроена площ 7 

кв.м.  предназначение: 

Сграда 

енергопроизводство. 

 

АЧОС№2198 от 

20.07.2021г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продажба  на 

основание чл.35, 

ал.1 и 6  от 

Закона за 

общинската  

собственост , 

Решение №204 

от 26.08.2021 г. 

на ОбС 

Първомай 

12 300 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6089,80 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 300лв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 400 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД-

15-617 от 

30.09..2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор № РД-13-312 от 

12.11.2021 г.  ЕТ ”Борислав –

универсал-Борислав 

Славчев”  ЕИК115209170 
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Общински имот 

представляващ 14 

кв.м., предаващ се към 

дворно място 

пл.№1038 за който е 

отреден, парцел УПИ/ 

VІІ – 1038 в кв. 60а по 

плана на гр. 

Първомай, област 

Пловдив 

Не се съставя 

 На основание § 

8, ал.2, т.1 и ал.3 

от ПР на ЗУТ, 

чл.8, ал.1 и ал.9, 

чл.34, ал.4 и 

чл.41, ал.2 от 

Закона за 

общинската 

собственост 

Решение №209 

от 30.09.2021 г. 

на ОбС 

Първомай 

218,34 лв 120,40 лв 218,34 лв 218,34лв 

Заповед № РД-

15-683 от 

20.10.2021г. 

Договор № РД-13-326 от  

26.11.2021 г. – Данчо Бонев 

22 

Застроен урегулиран 

поземлен имот с площ 

от 460 кв.м., 

предназначен за 

жилищно 

строителство, 

съставляващ парцел 

/УПИ/ XIV – 2240 от 

кв.128 по 

регулационния план 

на гр.Първомай. 

АЧОС № 

2206/16.09.2021г. 

 Продажба  на 

основание чл.35, 

ал.3и 6  от 

Закона за 

общинската  

собственост , 

Решение №228  

от 28.10.2021 г. 

на ОбС 

Първомай 

7 840лева 2 990 лева 7 840лева 7 840лева 

Заповед № РД-

15-764 от 

13.11.2021. 

Договор № РД-13-328 от 

01.12.2021 г. – Христо 

Даскалов 

23 

Незастроен 

урегулиран  поземлен 

имот  с площ от  2000 

кв. м.,   съставляващ  

УПИ ІХ – жил. стр. в  

кв. 23  по  рег.план на 

с. Православен 

АЧОС № 

2201/18.08.2021г. 

 Продажба  на 

основание чл.35, 

ал.1 и 6  от 

Закона за 

общинската  

собственост , 

Решение №210 

от 30.09.2021 г. 

на ОбС 

Първомай 

9400 лева 3 792,00 лв. 9 400 лв. 9,420 лв. 

Заповед № РД-

15-731 от 

12.11.2021. 

Договор № РД-13-331 от 

03.12.2021 г.  – Нурхан 

Мюмюн  

24 

 Незастроен урег. 

поземлен имот  с 

площ 3565кв.м., 

съставляващ  УПИ ХІІ 

– общ.  в  кв. 21  по 

плана  с. Добри дол 

АЧОС № 

2202/18.08.2021г. 

 Продажба  на 

основание чл.35, 

ал.1 и 6  от 

Закона за 

общинската  

собственост , 

Решение №211 

от 30.09.2021 г. 

14 260 лева 6 759,20 лв. 14 260  лв. 14 350 лв. 

Заповед № РД-

15-730 от 

12.11.2021 год. 

Договор № РД-13-332 от 

03.12.2021 г.  –„Пропърти 

Рисърч  2020” ЕООД ЕИК 

205929594  



на ОбС 

Първомай 

25 

 .Възмездно и 

безсрочно право на 

строеж за изграждане 

на трафопост площ 

/РЗП/ 6,00 кв.м., върху 

незастроен урегулиран 

поземлен имот целият 

с площ от 120кв.м. - 

УПИ ІІ-трафопост в кв 

30апо плана на кв. 

Дебър, гр.Първомай. 

 

АЧОС № 

2205/16.09.2021г. 

 Продажба  на 

основание чл.37, 

ал.4, т.4 и ал.7 

от Закона за 

общинската  

собственост  

връзка с чл. 62, 

ал.2 и ал.6  и 

чл.64, ал.1 и ал.8 

от Закона за 

енергетиката  , 

Решение №219 

от 30.09.2021 г. 

на ОбС 

Първомай 

1 820 лв.  125,50 лв. 1 820 лв. 1820  лв. 

Заповед № РД-

15-666  от 

14.10.2021 г. 

Договор № РД-13-337 от  

09.12.2021 г.  –  

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЮГ” ЕАД ЕИК 115552190  

26 

 Застроен урег. 

поземлен имот  с 

площ 540 кв.м., 

съставляващ  УПИ ІІІ 

– жил. стр.  в  кв. 161  

по рег. план  на гр. 

Първомай 

 

 

АЧОС № 

348/09.01.2002 

г. 

 Продажба  на 

основание чл.35, 

ал.3 и 6  от 

Закона за 

общинската  

собственост , 

Решение №229 

от 28.10.2021 г. 

на ОбС 

Първомай 

7 884,00 лв.  3 510 лв. 7884 лв. 7884  лв. 

Заповед № РД-

15-765 от 

23.11.2021г. 

Договор № РД-13-344 от  

16.12.2021 г.  – Ангел Асенов 

и  Митко Драганов  

27 

 1756/5556 ид.ч. от 

поземлен имот с 

идентификатор 

59080.801.248 по 

кадастралната карта и 

кадастралните 

регистри на 

гр.Първомай, целият с 

площ 5556 кв.м. 

 

АЧОС № 

2210/12.10.2021г. 

Прекратяване на 

съсобственост  

на основание, 

чл.36, ал.1, т.3 и 

ал.3  от Закона 

за общинската 

собственост, 

Решение №238  

от 25.11.2021 г. 

на ОбС 

Първомай 

1 490 лв.  283,20 лв. 1 490 лв. 1 490 лв.. 

Заповед № РД-

15-791 от 

07.12.2021г. 

Договор № РД-13-360 от  

21.12.2021 г.  – Петрана 

Гривекова, Станка Славчева, 

Атанас Гривеков  

 


