
 

З А П О В Е Д 
№ 206 

с. Калояново, 17.05.2019 г. 
 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.72 от НРПУРОИ  и  въз основа на протокол № 3 от 
16.05.2019 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 16.05.2019 год. 

търг с тайно наддаване за отдаване под наем, аренда и продажба  по реда на чл.68 от НРПУРОИ, 
както следва: 

I. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ ГОДИНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – 
ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:  

 
1. За обект:   За схема 2- Площадно пространство – източната страна на 1.0м зад 

съществуващите цветарници по улица о.т. №№ 74-77-75 с площ от 5.00 кв.м. ,  западно от кв. 100 по 
ПУП на с. Калояново, Пловдивска област  

 
 На първо място класира  ИЛИНА САШОВА АНГЕЛОВА, ЕГН **********,  с постоянен адрес:  

с. Калояново, ул. „Копривщица“ № 25, община Калояново, област Пловдив с най висока предложена 
цена за наем на обявения имот публична общинска собственост - 20.00 лв. (Двадесет лева) -  месечен 
наем. 

 На второ място класира ВЕЛКО АСЕНОВ ЮЛИЯНОВ, ЕГН **********,  с постоянен адрес:  с. 
Калояново, ул. „Копривщица“ № 15, община Калояново, област Пловдив 

2. За обект: За схема 3 -терен с площ от 5.00 кв.м., върху част от тротоарна настилка 
западно на улица с о.т. № 136, № 137, източно пред ПИ 452 в кв. 52 по ПУП на село Калояново, 
Пловдивска област 

 
На първо място класира  ЕТ„СНЕЖАНКА – САЛИЕ АЛИ“, ЕИК 202954083,  с постоянен 

адрес:  с. Калояново, ул. „Ралица“ № 7, община Калояново, област Пловдив, представляван от САЛИЕ 
АСАН АЛИ, ЕГН **********  с най висока предложена цена за наем на обявения имот публична общинска 
собственост - 17.00 лв. (Седемнадесет лева) месечен наем. 

 
На второ място класира РОБЕРТА АЛЕКСАНДРОВА АНГЕЛОВА, ЕГН **********,  с 

постоянен адрес:  с. Калояново, ул. „Асен Гаргов“ № 9, община Калояново, област Пловдив. 
 

 II. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ ГОДИНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – 
ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: 

 
   1. За обект: Помещение №1 с площ 22 кв.м., находящо се на ІІІ ет. от сграда “Дом на 

услугите” построена се в УПИ І – партиен дом и поща, пл. № 593 кв.51 по ПУП на с. Калояново, област 
Пловдивска  

 На първо място класира  РИВЪР МИЛК“ООД, ЕИК 205236586, със седалище и адрес на 
управление с. Черноземен, ул. 10-та, №14-А, област Пловдив, представлявано от ПЕТЪР РАНГЕЛОВ 
КАРАДАМЯНОВ, ЕГН ********** – управител - с най висока предложена цена за наем на обявения имот 
частна общинска собственост-  57.00 лв. (Петдесет и седем лева) месечен наем. 

                       

 

ОБЩИНА  КАЛОЯНОВО 
     пл. “Възраждане” № 6 

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

     http://www.kaloianovo.org/ 

    E-mail: kaloianovo@mail-bg.com        

 

http://www.kaloianovo.org/


 На второ място класира ИВАНКА БОЖКОВА АБРАШЕВА, ЕГН **********,  с постоянен 
адрес:  с. Калояново, ул. „Цанко Лавренов“ № 12, община Калояново, област Пловдив. 

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

1. За обект: ПИ с идентификатор 63567.112.336, с трайно предназначение на 
територията – земеделска  с площ : 3000 кв.м. н.т.п.: изоставена орна земя по КККР на с. Ръжево 
Конаре, община Калояново, област Пловдив, м. „Балталъка”. 

 
На първо място класира  БОТИ ТОДОРОВ ПАНИЧАРСКИ, ЕГН **********,  с постоянен 

адрес:  гр. Пловдив, ул. „Александър Стамболийски“ № 77, област Пловдив с най висока предложена 
цена за аренда на зем. земя от ОПФ – за обявения имот частна общинска собственост - 41.00 лв. 
(Четиридесет и един лева) – годишна арендна вноска. 

 
На второ място класира МАРКО ИВАНОВ БОГУНСКИ, ЕГН **********,  с постоянен адрес:  

с. Ръжево Конаре, ул. „13-та“ № 4, област Пловдив. 
 

   IV. ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: 
 

1. За обект: УПИ XVІI – 689 с площ от 564 кв.м. в кв. 48 по ПУП на село Житница, с ЕКАТТЕ 
29475, Община Калояново, Пловдивска област 

 
    На първо място класира  НОНКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА, ЕГН **********,  с постоянен 

адрес:  с. Житница, ул. „29-та“ № 60, 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 - 
3085.00 лв. (Три хиляди и осемдесет и пет лева). 

На второ място класира ПЕТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ, ЕГН **********,  с постоянен 
адрес:  с. Богдан, ул. „2-ра“ № 74, община Карлова, област Пловдив. 

 
V. ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: 

1. За обект: Нива с площ от  16.280 дка с имотен № 044005, м. “Край селото” по КВС  на с. 
Горна Махала, ЕКАТТЕ 16328, Община Калояново, област Пловдивска 

 
              На първо място класира  ТЕОДОРА МАРИНОВА ПЕТРОВА, ЕГН **********,  с постоянен 

адрес:  с. Долна Махала, ул. „9-та“ № 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 -   
11202.00 лв. (Единадесет хиляди двеста и два лева). 

          На второ място класира ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ, ЕГН **********,  с постоянен 
адрес:  с. Бегово, ул. „2-Ра“ № 6, 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 
 


