
 

З А П О В Е Д 
№ 175 

с.Калояново, 13.06.2017 г. 
 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.72 от НРПУРОИ  и  въз основа на протокол № 3 от 
09.06.2017 г. за резултатите от проведен търг 

 

 О Б Я В Я В А М : 

 1. „АКВА ЛИЧ“ ООД, ЕИК 202408173 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив 
- 4023, р-н Тракия, ж.к. Тракия, бл.224, вх. В, ет.2, ап.6 представлявано от управителя ИЛИЯ 
ХРИСТОВ БАЛДЖИЙСКИ, ЕГН 731103****  за спечелил търга  за  обект: ПИ с № 047064 с н.т.п.- 
"рибарник", състоящ се от  15.141 дка, находящ се в м.”Герена” по КВС на с. Калояново, област Пловдив 
за сумата от 350 лв. (Триста и петдесет лева) годишен наем.  

 2. „АКВА ЛИЧ“ ООД, ЕИК 202408173 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив 
- 4023, р-н Тракия, ж.к. Тракия, бл.224, вх. В, ет.2, ап.6 представлявано от управителя ИЛИЯ 
ХРИСТОВ БАЛДЖИЙСКИ, ЕГН 731103**** за спечелил търга  за  обект:  ПИ с № 047065 с н.т.п.- 
"рибарник", състоящ се от  10.524 дка, находящ се в м.”Герена” по КВС на с. Калояново, област Пловдив 
за сумата от 250 лв. (Двеста и петдесет лева) годишен наем.  

 3.ВЕЛИЧКО ЙОСИФОВ ЯКОВ, ЕГН 710101**** с постоянен адрес: с. Житница, област 
Пловдив, ул. „13-та“ № 8  за спечелил търга  за  обект: ПИ с н.т.п.- Др. селскост. т., състоящ се от 0.669 
дка, с имотен № 016006, находящ  се в м. "Под селото - дюли " по КВС на с. Житница с ЕКАТТЕ 29475, 
Пловдивска област за сумата от  сумата от 1500 лв. (Хиляда и петстотин лева).  

 4.ВЕЛИЧКО ЙОСИФОВ ЯКОВ, ЕГН 710101**** с постоянен адрес: с. Житница, област 
Пловдив, ул. „13-та“ № 8  за спечелил търга  за  обект:  ПИ с н.т.п.- Др. селскост. т., състоящ се от  
0.911 дка, с имотен № 016067, находящ  се в м. "Под селото - дюли " по КВС на с. Житница, с ЕКАТТЕ 

29475, Пловдивска област за сумата от  сумата от 2040 лв. (Две хиляди и четиридесет лева). 

 5. „ЖЪЛТИЦА-1”ЕООД, ЕИК 160122223, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 
Раьон Централен, ул. „Антон Папазов” № 22А представлявано от РАШ ИВАНОВ ЯМБО, ЕГН 460425**** в 
качеството си на управител за спечелил търга  за  обект: Нива, ІІІ категория, находяща се в м. 
“Широк кър” с имотен №001015, целия с площ 7.003 дка по КВС на с. Дълго поле, ЕКАТТЕ 24582,  
област Пловдив за сумата от  сумата от 7630 лв. (Седем хиляди, шестстотин и тридесет лева). 

 6. „ЖЪЛТИЦА-1”ЕООД, ЕИК 160122223, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 
Раьон Централен, ул. „Антон Папазов” № 22А представлявано от РАШ ИВАНОВ ЯМБО, ЕГН 460425**** в 
качеството си на управител за спечелил търга  за  обект: Нива, ІІІ категория, находяща се в м. 
“Широк кър” с имотен №001130, целия с площ 3.953 дка по КВС на с. Д. поле ЕКАТТЕ 24582,  област 
Пловдив за сумата от  сумата от 4252 лв. (Четири хиляди, двеста петдесет и два лева). 

7. „ЖЪЛТИЦА-1”ЕООД, ЕИК 160122223, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 
Раьон Централен, ул. „Антон Папазов” № 22А представлявано от РАШ ИВАНОВ ЯМБО, ЕГН 460425**** в 
качеството си на управител за спечелил търга  за  обект: Нива, ІІІ категория, находяща се в м. 
“Бряста” с имотен №002033, целия с площ 3.470 дка по КВС на с. Дълго поле ЕКАТТЕ 24582,  област 
Пловдив за сумата от  сумата от 3745 лв. (Три хиляди, седемстотин четиридесет и пет лева). 

 

                       

 

ОБЩИНА  КАЛОЯНОВО 
     пл. “Възраждане” № 6 

     тел:  03123 / 22 21           факс: 03123 / 24 12 

     http://www.kaloianovo.org/ 

    E-mail: kaloianovo@mail-bg.com        
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8. „ЖЪЛТИЦА-1”ЕООД, ЕИК 160122223, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 
Раьон Централен, ул. „Антон Папазов” № 22А представлявано от РАШ ИВАНОВ ЯМБО, ЕГН 460425**** в 
качеството си на управител за спечелил търга  за  обект: Нива, ІІІ категория, находяща се в м. 
“Бряста” с имотен №003028, целия с площ 4.426 дка по КВС на с. Дълго поле ЕКАТТЕ 24582,  област 
Пловдив за сумата от  сумата от 4749 лв. (Четири хиляди, седемстотин четиридесет и девет лева). 

9. „ЖЪЛТИЦА-1”ЕООД, ЕИК 160122223, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 
Раьон Централен, ул. „Антон Папазов” № 22А представлявано от РАШ ИВАНОВ ЯМБО, ЕГН 460425**** в 
качеството си на управител за спечелил търга  за  обект: Нива, ІV категория, находяща се в м. 
“Черните места” с имотен №005032, целия с площ 2.999 дка по КВС на с. Дълго поле ЕКАТТЕ 24582,  
област Пловдив за сумата от  сумата от 2747 лв. (Две хиляди, седемстотин четиридесет и седем лева). 

 10. „ЖЪЛТИЦА-1”ЕООД, ЕИК 160122223, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 
Раьон Централен, ул. „Антон Папазов” № 22А представлявано от РАШ ИВАНОВ ЯМБО, ЕГН 460425**** в 
качеството си на управител за спечелил търга  за  обект: Нива, ІV категория, находяща се в м. “Кейда” 
с имотен №006050, целия с площ 0.996 дка по КВС на с. Дълго поле ЕКАТТЕ 24582,  област Пловдив за 
сумата от  сумата от 1001 лв. (Хиляда и един лева). 

11.„ЖЪЛТИЦА-1”ЕООД, ЕИК 160122223, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 
Раьон Централен, ул. „Антон Папазов” № 22А представлявано от РАШ ИВАНОВ ЯМБО, ЕГН 460425**** в 
качеството си на управител за спечелил търга  за  обект: Нива, ІV категория, находяща се в м. “Кейда” 
с имотен №006091, целия с площ 5.645 дка по КВС на с. Дълго поле ЕКАТТЕ 24582,  област Пловдив за 
сумата от  сумата от 5685 лв. (Пет хиляди шестстотин осемдесет и пет лева).  

12.„ЖЪЛТИЦА-1”ЕООД, ЕИК 160122223, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 
Раьон Централен, ул. „Антон Папазов” № 22А представлявано от РАШ ИВАНОВ ЯМБО, ЕГН 460425**** в 
качеството си на управител за спечелил търга  за  обект: Нива, ІV категория, находяща се в м. “Кейда” 
с имотен №006099, целия с площ 9.923 дка по КВС на с. Дълго поле ЕКАТТЕ 24582,  област Пловдив за 
сумата от  сумата от 9725 лв. (Девет хиляди седемстотин двадесет и пет лева). 

13. ЦОНКА СТАНЕВА КРЪСТЕВА, ЕГН 740406****  с постоянен адрес: с. Дълго поле, област 
Пловдив, ул. „24-та“ №32  за спечелила търга  за  обект: Нива, V категория, находяща се в м. 
“Караорман” с имотен №008025, целия с площ 6.372 дка по КВС на с. Дълго поле ЕКАТТЕ 24582,  
област Пловдив за сумата от  сумата от 4730 лв. (Четири хиляди седемстотин и тридесет лева). 

14. „ЖЪЛТИЦА-1”ЕООД, ЕИК 160122223, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 
Раьон Централен, ул. „Антон Папазов” № 22А представлявано от РАШ ИВАНОВ ЯМБО, ЕГН 460425**** в 
качеството си на управител за спечелил търга  за  обект: Нива, V категория, находяща се в м. 
“Караорман” с имотен №008118, целия с площ 1.701 дка по КВС на с. Дълго поле ЕКАТТЕ 24582,  
област Пловдив за сумата от  сумата от 1225 лв. (Хиляда, двеста двадесет и пет лева). 

15. „ЖЪЛТИЦА-1”ЕООД, ЕИК 160122223, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 
Раьон Централен, ул. „Антон Папазов” № 22А представлявано от РАШ ИВАНОВ ЯМБО, ЕГН 460425**** в 
качеството си на управител за спечелил търга  за  обект: Нива, V категория, находяща се в м. 
“Караорман” с имотен №009034, целия с площ 3.998 дка по КВС на с. Дълго поле ЕКАТТЕ 24582,  
област Пловдив за сумата от  сумата от 2828 лв. (Две хиляди осемстотин двадесет и осем лева). 

 16. „ЖЪЛТИЦА-1”ЕООД, ЕИК 160122223, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 
Раьон Централен, ул. „Антон Папазов” № 22А представлявано от РАШ ИВАНОВ ЯМБО, ЕГН 460425**** в 
качеството си на управител за спечелил търга  за  обект: Нива, V категория, находяща се в м. 
“Караорман” с имотен №009074, целия с площ 1.402 дка по КВС на с. Дълго поле ЕКАТТЕ 24582,  
област Пловдив за сумата от  сумата от 952 лв. (Деветстотин петдесет и два лева). 

17.„ЖЪЛТИЦА-1”ЕООД, ЕИК 160122223, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 
Раьон Централен, ул. „Антон Папазов” № 22А представлявано от РАШ ИВАНОВ ЯМБО, ЕГН 460425**** в 
качеството си на управител за спечелил търга  за  обект: Нива, V категория, находяща се в м. 
“Грошеви помпи” с имотен №012013, целия с площ 1.000 дка по КВС на с. Дълго поле ЕКАТТЕ 24582,  
област Пловдив за сумата от  сумата от 758 лв. (Седемстотин петдесет и осем лева). 

  18. НИКОЛАЙ ТРИФОНОВ ВЪЛКОВ, ЕГН 940903**** с адрес: гр. София, община Столична, 
област София, ул. „Отец Паисий“ №98, ет.3, ап. 4 за спечелил търга  за  обект: Нива, IV категория, 
находяща се в м. “Караивански помпи” с им. №015151, целия с площ 1.543 дка по КВС на с. Дълго поле 
ЕКАТТЕ 24582,  област Пловдив за сумата от  сумата от 1400 лв. (Хиляда и четиристотин лева). 

19. „ЖЪЛТИЦА-1”ЕООД, ЕИК 160122223, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 
Раьон Централен, ул. „Антон Папазов” № 22А представлявано от РАШ ИВАНОВ ЯМБО, ЕГН 460425**** в 
качеството си на управител за спечелил търга  за  обект: Нива, V категория, находяща се в м. 



“Геренчетата” с имотен №024126, целия с площ 4.003 дка по КВС на с. Дълго поле ЕКАТТЕ 24582,  
област Пловдив за сумата от  сумата от 3625 лв. (Три хиляди шестстотин двадесет и пет лева). 

20. „ЖЪЛТИЦА-1”ЕООД, ЕИК 160122223, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 
Раьон Централен, ул. „Антон Папазов” № 22А представлявано от РАШ ИВАНОВ ЯМБО, ЕГН 460425**** в 
качеството си на управител за спечелил търга  за  обект: Нива, V категория, находяща се в м. 
“Азлиите” с имотен №025159, целия с площ 8.999 дка по КВС на с. Дълго поле ЕКАТТЕ 24582,  област 
Пловдив за сумата от  сумата от 7 258 лв. (Седем хиляди двеста петдесет и осем лева). 

21. „ЖЪЛТИЦА-1”ЕООД, ЕИК 160122223, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 
Раьон Централен, ул. „Антон Папазов” № 22А представлявано от РАШ ИВАНОВ ЯМБО, ЕГН 460425**** в 
качеството си на управител за спечелил търга  за  обект: Нива, V категория, находяща се в м. 
“Азлиите” с имотен №025201, целия с площ 3.101 дка по КВС на с. Дълго поле ЕКАТТЕ 24582,  област 
Пловдив за сумата от  сумата от 2725 лв. (Две хиляди седемстотин двадесет и пет лева). 

22. „ЖЪЛТИЦА-1”ЕООД, ЕИК 160122223, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 
Раьон Централен, ул. „Антон Папазов” № 22А представлявано от РАШ ИВАНОВ ЯМБО, ЕГН 460425**** в 
качеството си на управител за спечелил търга  за  обект: Нива, V категория, находяща се в м. 
“Азлиите” с имотен №025206, целия с площ 9.350 дка по КВС на с. Дълго поле ЕКАТТЕ 24582,  област 
Пловдив за сумата от  сумата от 7825 лв. (Седем хиляди осемстотин двадесет и пет лева). 

        23. УАЛИД ИБРАХИМ САИД, ЕГН 610422**** с постоянен адрес село  Калояново, ул. “Хан 
Тервел” № 10, община Калояново, област Пловдив за спечелил търга  за  обект: УПИ  ХІV –583 за 
стопанска дейност  целия с площ от 416 кв.м. в кв. 53 по ПУП на село Калояново, Пловдивска област, 
ведно с МС с площ от 163 кв.м. – павилион за сумата от  сумата от 20 400 лв. (Двадесет хиляди и 
четиристотин лева). 

 

След изтичане на срока за обжалване по Административно процесуалния кодекс, спечелилите 

търга да внесат дължимите суми в касата на Община Калояново или по Банкова сметка – IBAN - BG 

51CECB979033B5561500 и  BIC – CECBBGSF на “ЦКБ” АД  КЛОН ПЛОВДИВ- БЪЛГАРИЯ и се сключат  

договори  за наем и продажба. 

Съгласно чл.72 от Наредбата за общинска собственост, настоящата заповед да се обяви на 

публично място. 

 
 
ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО   

 


