
 
 

З А П О В Е Д 
№ 355 

с. Калояново, 16.10.2018 г. 
 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.72 от НРПУРОИ  и  въз основа на протокол № 4 от 

15.10.2018 г. за резултатите от проведен търг, одобрен от Кмета на община Калояново 
     

    О Б Я В Я В А М : 
 
 

класираните на първите две места кандидати от проведения на 15.10.2018 год. 
търг с тайно наддаване за отдаване под наем, аренда и продажба  по реда на чл.68 от 
НРПУРОИ, както следва: 

 
      А. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ ГОДИНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – 

ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:  

 1. За обект: ПИ с № 047017 с н.т.п.- "рибарник", състоящ се от  25.056 дка, находящ се в 
м.”Герена” по КВС на с. Калояново, област Пловдив 

 
 На първо място класира НИКОЛА ПЕНКОВ ТЮТЮКОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес: 

с. Калояново, ул. „Христо Смирненски“ №7 с най висока предложена цена за наем на рибарник за 

обявения имот частна общинска собственост  -  801.00 лв. (Осемстотин и един лева) годишен 

наем.  

 На второ място класира ТИЙМ ФИШ“ ООД  ЕИК, 205324392 със седалище и адрес на 
управление:  гр. Пловдив, 4002, област Пловдив, р-н Западен, ул. Дивна, №5, ет.2, ап.4 
представлявано от управителя  ТИХОМИР МОНЕВ МОНЕВ, ЕГН ********** . 

 
 2. За обект: ПИ с № 047060 с н.т.п.- "рибарник", състоящ се от 9.563 дка, находящ се в 

м.”Герена” по КВС на с. Калояново, област Пловдив 
 
 На първо място класира ТИЙМ ФИШ“ ООД  ЕИК, 205324392 със седалище и адрес на 

управление:  гр. Пловдив, 4002, област Пловдив, р-н Западен, ул. Дивна, №5, ет.2, ап.4 
представлявано от управителя ТИХОМИР МОНЕВ МОНЕВ, ЕГН **********, с най висока 
предложена цена за наем на рибарник за обявения имот частна общинска собственост  - 193.00 
лв. (Сто деветдесет и три лева) годишен наем.  

  
 На второ място класира ИВАН КРУМОВ САРАВСКИ, ЕГН 7912034445 с постоянен адрес: 

гр. Пловдив, 4002, област Пловдив, р-н Западен, ул. Дивна, №5, ет.2, ап.4. 
  
 3. За обект:   ПИ № 047062 с н.т.п.- "рибарник", състоящ се от  16.125 дка, находящ се в 

м.”Герена” по КВС на с. Калояново, област Пловдив 
 На първо място класира ТИЙМ ФИШ“ ООД  ЕИК, 205324392 със седалище и адрес на 

управление:  гр. Пловдив, 4002, област Пловдив, р-н Западен, ул. Дивна, №5, ет.2, ап.4 
представлявано от управителя ТИХОМИР МОНЕВ МОНЕВ, ЕГН **********, с най висока 
предложена цена за наем на рибарник за обявения имот частна общинска собственост  - 325.00 
лв. (Триста двадесет и пет лева) годишен наем. 

                       

 

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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 На второ място класира ИВАН КРУМОВ САРАВСКИ, ЕГН 7912034445 с постоянен адрес: 
гр. Пловдив, 4002, област Пловдив, р-н Западен, ул. Дивна, №5, ет.2, ап.4. 

  
 Б. АРЕНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ОТ ОПФ ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ ГОДИНИ: 

 1. За обект:   ПИ с идентификатор 63567.11.95, с трайно предназначение на територията 
– земеделска  с площ : 12670 кв.м.; начин на трайно ползване: нива IV-та категория, по КККР на с. 
Ръжево Конаре, община Калояново, област Пловдив, местност „Ливадето” 

 
 На първо място класира СВЕТЛОЗАР СТОЯНОВ СТОЯНОВ, ЕГН ********** с постоянен 

адрес: с. Ръжево Конаре, област Пловдив, ул. 45-та, №12 с най висока предложена цена за аренда 

на зем. земя от ОПФ – за обявения имот частна общинска собственост  - 385.00 лв. (Триста 

осемдесет и пет лева) – годишна арендна вноска. 

 На второ място класира НЕДЯЛКО НИКОЛОВ ИВАНОВ, ЕГН ********** с постоянен 
адрес: с. Борец, област Пловдив, ул. 1-ва, №52 

 

 2. За обект:   ПИ с идентификатор 63567.11.97 с трайно предназначение на територията 

– земеделска  с площ : 19359 кв.м.; начин на трайно ползване: нива IV-та категория, по КККР на с. 

Ръжево Конаре, община Калояново, област Пловдив, местност „Ливадето” 

 На първо място класира СВЕТЛОЗАР СТОЯНОВ СТОЯНОВ, ЕГН ********** с постоянен 

адрес: с. Ръжево Конаре, област Пловдив, ул. 45-та, №12 с най висока предложена цена за аренда 

на зем. земя от ОПФ – за обявения имот частна общинска собственост  - 585.00 лв. (Петстотин 

осемдесет и пет лева) – годишна арендна вноска. 

 На второ място класира НЕДЯЛКО НИКОЛОВ ИВАНОВ, ЕГН ********** с постоянен 
адрес: с. Борец, област Пловдив, ул. 1-ва, №52 

 
 В. ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: 
 
 1. За обект:   Новообразуван имот №533.152 с площ от 321 кв.м. в кадастрален район 533 

по плана на новообразуваните имоти на местност „Юрта“ на с. Отец Паисиево Община 
Калояново, Пловдивска област 

 На първо място класира ВАНЯ ГЕОРГИЕВА СПАСОВА, ЕГН ********** с постоянен адрес: 

с. Царацово, област Пловдив, ул. „Хан Аспарух“, №26 с най висока предложена цена за продажба 

по реда на чл.35 ал.1 и 6 от ЗОС, чрез покупко-продажба за обявения имот частна общинска 

собственост - 465.00 лв. (Четиристотин шестдесет и пет лева). 

 На второ място класира АЛЕКСАНДЪР ХОВСЕП АЛЕКСАНДРОВ, ЕГН ********** с 

постоянен адрес: с. Иван Вазово, област Пловдив, ул. 10- та, №11. 

 2. За обект:   ПИ № 000102 с площ 10.305 дка , с н.т.п. – изоставена нива по КВС на с. 

Горна Махала, община Калояново, област Пловдив, местност „ Даймян“ 

 На първо място класира АРВЕНСИС“ ЕООД  ЕИК, 202038891 със седалище и адрес на 

управление:  с. Горна Махала, област Пловдив, ул. 1-ва, представлявано от управителя РУМЕН 

ХРИСТОВ ПЕТРОВ, ЕГН ********** с най висока предложена цена за продажба по реда на чл.35 

ал.1 и 6 от ЗОС, чрез покупко-продажба за обявения имот частна общинска собственост -

9 208.00 лв. (Девет хиляди двеста и осем лева). 

 На второ място класира ХРИСТО РУМЕНОВ ПЕТРОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес: 

гр. Пловдив, област Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“, №19, ет.6, ап.14 

 3. За обект: ПИ № 000211 с площ 24.436 дка , с н.т.п. – изоставена нива по КВС на с. 

Дуванлии, община Калояново, област Пловдив, местност „ Вирът“   

 На първо място класира ВЕЛИЧКО ЙОСИФОВ ЯКОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес 

село Житница, ул. “13-та” № 8, област Пловдив с най висока предложена цена за продажба по 



реда на чл.35 ал.1 и 6 от ЗОС, чрез покупко-продажба за обявения имот частна общинска 

собственост -23 900 лв. (Двадесет и три хиляди и деветстотин лева). 

 На второ място класира РАДОСТИНА ФРАНЦОВА ЧАЛЪКОВА, ЕГН ********** с 

постоянен  адрес: с. Житница, област Пловдив, ул. „38-ма“ №23. 

 Г. ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: 
  

 1. За обект: УПИ  ІV–общ.  с площ от 500 кв.м. в кв. 109 по ПУП на село Дълго поле, 

Пловдивска област 

 На първо място класира АСЕН САМУИЛОВ АСЕНОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес 

село Дълго поле, ул. “41-ва” №11, област Пловдив с най висока предложена цена за продажба по 

реда на чл.35 ал.1 и 6 от ЗОС, чрез покупко-продажба за обявения имот частна общинска 

собственост - 2 655.00 лв. (Две хиляди шестстотин петдесет и пет лева). 

 На второ място класира НАДКА АНГЕЛОВА АСЕНОВА, ЕГН ********** с постоянен адрес 
село Дълго поле, ул. “40-та” №7, област Пловдив 

 

 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, аренда и продажба. 

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

публично място. 

 
 
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 
 КМЕТ НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


