
  

 

ОБЩИНА  КАЛОЯНОВО 
     пл. “Възраждане” № 6 

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

     http://www.kaloianovo.org/ 

    E-mail: kaloianovo@mail-bg.com        

 

На основание чл. 59 от Наредбата за реда, придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 305 на Общински 
съвет – Калояново взето с протокол № 42 от 25.09.2018 г.;  Решение № 375; 376 на 
Общински съвет – Калояново взето с протокол № 52 от 30.05.2019 г и заповед № 
284/01.07.2019 г. на кмета на община Калояново, обл. Пловдивска 

О Б Я В Я В А 

  
На 02.08.2019 година от 10.00 часа в сградата на Община Калояново  публичен търг  с 

тайно наддаване за наем и продажба на следните общински имоти: 
 
I. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ ГОДИНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – 

ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:  
 1.Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 106,78 кв. м., а именно: 

кабинет №2 с площ 21,70 кв.м.;  кабинет№3 с площ 14,00 кв. м.; кабинет №4 с площ 21,60 кв.м.; 
кабинет №5 с площ 13,60 кв.м., чакалня с площ 21,70 кв. м.;   ½ ид. ч. от чакалня с площ 10,85 кв. 
м. и ½ ид. ч. от санитарен възел с площ от 3.33 кв.м., находящи се на първия етаж в двуетажна 
масивна сграда, построена в УПИ УПИ І – кметство, поща, здравна служба в кв.45 по плана на с. 
Житница, Пловдивска област, с предназначение – здравна служба, с н.т.ц. – 149.50 лв. – месечен 
наем. 
 

II. ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: 
 1. Нива с площ от  8.506 дка с имотен № 019061 м. “Мерата” по КВС  на с. Дълго поле, 
ЕКАТТЕ 24582, Община Калояново, област Пловдивска с н. т. ц. - 5 674.00 лв. 
 2. Нива с площ от  1.411 дка с имотен № 021029 м. “Горен понлук” по КВС  на с. Дълго 
поле, ЕКАТТЕ 24582, Община Калояново, област Пловдивска с н.т.ц. - 850.00 лв. 

 
 Всички цени са без ДДС. 

 
 Закупуването на тръжна документация срещу 30.00 лв. за всеки отделен обект и 

внасяне на депозит – 50% от начална тръжна цена до 16.30 часа на 01.08.2019 година в касата 
на общинска администрация Калояново или по банков път. 

 
За обекта от раздел I под т. 1 : До участие в търга се допускат търговци по смисъла на 

Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на 
обекта, които имат разкрита практика, имат сключен договор с НЗОК, имат пациентска листа 
за броя на обслужваното население в населено място, които са закупили тръжни книжа, не са 
обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по 
ликвидация и нямат публични задължения към Община Калояново. 

 
 Оглед на обектите всеки работен ден от 10.00 – 16.30 часа чрез кметствата. 
 
 Скици на обектите и  схема на помещенията  могат да се видят в служба “Общинска 

собственост” ІІІ етаж стая № 19.      
 Заявления за участие от всеки участник се приемат в деловодството на общинска 

администрация Калояново  до 16.30 часа на  01.08.2019 година. 
 
 Кандидатът или упълномощен от него представител подава в запечатан непрозрачен 

плик, писмените ценови предложения се представят  в отделен запечатан непрозрачен плик с 
надпис "Предлагана цена", поставен в плика със заявлението за участие.  

 За справки тел. 03123/24-60.  

http://www.kaloianovo.org/

