
 

З А П О В Е Д 
№ 410 

с. Калояново, 11.09.2019 г. 
 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.72 от НРПУРОИ  и  въз основа на протокол № 6 от 
10.09.2019 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 10.09.2019 год. 

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

            I. ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА  ОПЕРАТОР за възлагане стопанисването, 

поддръжката и експлоатацията чрез предоставянето му  под наем за срок от 10 /ДЕСЕТ/ 

ГОДИНИ:   

            1. За обект:  Язовир с кад. № 003016 на площ от 25.317 дка, по КВС на с. Долна Махала, 

ЕКАТТЕ 22191, Община Калояново, област Пловдивска   

 На първо място класира  НИКОЛАЙ ДЕЛЕВ БАШЛИЙСКИ, ЕГН ********** – с постоянен 

адрес:  гр. Баня, област Пловдив, ул. „Средец“ №9 с най висока предложена цена за наем на обявения 

имот публична общинска собственост - 576.66 лв. (Петстотин седемдесет и шест лева и 66 ст.) -  

годишен наем.  

 На второ място класира БОЧО НЕНОВ НЕНОВ, ЕГН ********** – с постоянен адрес:  гр. 

Карлово, област Пловдив, ул. „П. Юруков“ №28. 

 

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

 

            1. За обект:  схема 5- терен с площ от 1.00 кв.м. - част от тротоарна настилка по улица с о.т. 

№№10-13, южно от квартал 96 по плана на с. Калояново 

 На първо място класира  „КУЛТ КАФЕ“ ЕООД ЕИК  115593220, със седалище и адрес на 

управление:  гр. Пловдив, област Пловдив, община Пловдив, район Южен, ж.к. КОМАТЕВО, 

ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ, БЕНЗИНОСТАНЦИЯ "ТРАНС КИКЬО с управител ЯСЕН ПЛАМЕНОВ СИНАПОВ с 

най висока предложена цена за наем на обявения имот публична общинска собственост - 50.00 лв. 

(Петдесет лева) - месечен наем. 

 На второ място класира „ЕЛВА ГРУП“ ЕООД ЕИК 201395145 със седалище и адрес на 

управление:  гр. Асеновград 4230, област Пловдив, община Асеновград, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 65 с 

управител СТОЯН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ. 
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 2. За обект:  схема 6 -терен с площ от 1.00 кв.м. - част от тротоарна настилка по улица с о.т. 

№№136-137, източно до ПИ 452 в кв.52 по плана на с. Калояново 

 На първо място класира  „КУЛТ КАФЕ“ ЕООД ЕИК  115593220, със седалище и адрес на 

управление:  гр. Пловдив, област Пловдив, община Пловдив, район Южен, ж.к. КОМАТЕВО, 

ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ, БЕНЗИНОСТАНЦИЯ "ТРАНС КИКЬО с управител ЯСЕН ПЛАМЕНОВ СИНАПОВ с 

най висока предложена цена за наем на обявения имот публична общинска собственост - 50.00 лв. 

(Петдесет лева) - месечен наем. 

 На второ място класира „ЕЛВА ГРУП“ ЕООД ЕИК 201395145 със седалище и адрес на 

управление:  гр. Асеновград 4230, област Пловдив, община Асеновград, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 65 с 

управител СТОЯН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ. 

 

 3. За обект:   схема  7 -терен с площ от 1.00 кв.м. - част от тротоарна настилка по улица с о.т. 

№№74-73, северно до УПИ II-379 в кв.28 по плана на с. Калояново 

 На първо място класира  „КУЛТ КАФЕ“ ЕООД ЕИК  115593220, със седалище и адрес на 

управление:  гр. Пловдив, област Пловдив, община Пловдив, район Южен, ж.к. КОМАТЕВО, 

ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ, БЕНЗИНОСТАНЦИЯ "ТРАНС КИКЬО с управител ЯСЕН ПЛАМЕНОВ СИНАПОВ с 

най висока предложена цена за наем на обявения имот публична общинска собственост - 50.00 лв. 

(Петдесет лева) - месечен наем. 

 На второ място класира „ЕЛВА ГРУП“ ЕООД ЕИК 201395145 със седалище и адрес на 

управление:  гр. Асеновград 4230, област Пловдив, община Асеновград, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 65 с 

управител СТОЯН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ. 

 

 4. За обект:   схема 8 -терен с площ от 1.00 кв.м. - част от тротоарна настилка по улица с о.т. 

№№101-114, югозападно до УПИ XVII-710 в кв.34 по плана на с. Калояново 

 На първо място класира  „КУЛТ КАФЕ“ ЕООД ЕИК  115593220, със седалище и адрес на 

управление:  гр. Пловдив, област Пловдив, община Пловдив, район Южен, ж.к. КОМАТЕВО, 

ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ, БЕНЗИНОСТАНЦИЯ "ТРАНС КИКЬО с управител ЯСЕН ПЛАМЕНОВ СИНАПОВ с 

най висока предложена цена за наем на обявения имот публична общинска собственост - 50.00 лв. 

(Петдесет лева) - месечен наем. 

 На второ място класира „ЕЛВА ГРУП“ ЕООД ЕИК 201395145 със седалище и адрес на 

управление:  гр. Асеновград 4230, област Пловдив, община Асеновград, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 65 с 

управител СТОЯН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ. 

 

 5. За обект: схема 9 -терен с площ от 1.00 кв.м. - част от УПИ V-ресторант, търговия, 

източно до ПИ №445-магазин в кв.52 на с. Калояново 

 На първо място класира  „КУЛТ КАФЕ“ ЕООД ЕИК  115593220, със седалище и адрес на 

управление:  гр. Пловдив, област Пловдив, община Пловдив, район Южен, ж.к. КОМАТЕВО, 

ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ, БЕНЗИНОСТАНЦИЯ "ТРАНС КИКЬО с управител ЯСЕН ПЛАМЕНОВ СИНАПОВ с 

най висока предложена цена за наем на обявения имот публична общинска собственост - 30.00 лв. 

(Тридесет лева) - месечен наем. 

 На второ място класира „ЕЛВА ГРУП“ ЕООД ЕИК 201395145 със седалище и адрес на 

управление:  гр. Асеновград 4230, област Пловдив, община Асеновград, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 65 с 

управител СТОЯН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ. 

 

 6. За обект:  схема 10 -терен с площ от 1.00 кв.м. - част от тротоарна настилка по улица с 

о.т. №№28-29, северно до УПИ V-изкупвателен пункт в кв.2 по плана на с. Калояново 

 На първо място класира  „КУЛТ КАФЕ“ ЕООД ЕИК  115593220, със седалище и адрес на 

управление:  гр. Пловдив, област Пловдив, община Пловдив, район Южен, ж.к. КОМАТЕВО, 



ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ, БЕНЗИНОСТАНЦИЯ "ТРАНС КИКЬО с управител ЯСЕН ПЛАМЕНОВ СИНАПОВ с 

най висока предложена цена за наем на обявения имот публична общинска собственост - 30.00 лв. 

(Тридесет лева) - месечен наем. 

 На второ място класира „ЕЛВА ГРУП“ ЕООД ЕИК 201395145 със седалище и адрес на 

управление:  гр. Асеновград 4230, област Пловдив, община Асеновград, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 65 с 

управител СТОЯН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ. 

 

 7. За обект:  схема 11 -терен с площ от 1.00 кв.м. - част от тротоарна настилка по улица с 

о.т. №№207-208, северно до УПИ II-868, кв.105 по плана на с. Дълго поле 

 На първо място класира  „КУЛТ КАФЕ“ ЕООД ЕИК  115593220, със седалище и адрес на 

управление:  гр. Пловдив, област Пловдив, община Пловдив, район Южен, ж.к. КОМАТЕВО, 

ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ, БЕНЗИНОСТАНЦИЯ "ТРАНС КИКЬО с управител ЯСЕН ПЛАМЕНОВ СИНАПОВ с 

най висока предложена цена за наем на обявения имот публична общинска собственост - 40.00 лв. 

(Четиридесет лева) - месечен наем. 

 На второ място класира „ЕЛВА ГРУП“ ЕООД ЕИК 201395145 със седалище и адрес на 

управление:  гр. Асеновград 4230, област Пловдив, община Асеновград, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 65 с 

управител СТОЯН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ. 

 

  8. За обект:  схема 12 -терен с площ от 1.00 кв.м. - част от тротоарна настилка по улица с 

о.т. №№164-154-153, северно до УПИ I-732, кв.85 по плана на с. Дълго поле 

 На първо място класира  „КУЛТ КАФЕ“ ЕООД ЕИК  115593220, със седалище и адрес на 

управление:  гр. Пловдив, област Пловдив, община Пловдив, район Южен, ж.к. КОМАТЕВО, 

ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ, БЕНЗИНОСТАНЦИЯ "ТРАНС КИКЬО с управител ЯСЕН ПЛАМЕНОВ СИНАПОВ с 

най висока предложена цена за наем на обявения имот публична общинска собственост - 50.00 лв. 

(Петдесет лева) - месечен наем. 

 На второ място класира „ЕЛВА ГРУП“ ЕООД ЕИК 201395145 със седалище и адрес на 

управление:  гр. Асеновград 4230, област Пловдив, община Асеновград, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 65 с 

управител СТОЯН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ. 

 9. За обект:  схема 13 -терен с площ от 1.00 кв.м. - част от тротоарна настилка по улица с 

о.т. №№10-29, северно до УПИ VI-14 в кв.3 по плана на с. Житница 

 На първо място класира  „КУЛТ КАФЕ“ ЕООД ЕИК  115593220, със седалище и адрес на 

управление:  гр. Пловдив, област Пловдив, община Пловдив, район Южен, ж.к. КОМАТЕВО, 

ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ, БЕНЗИНОСТАНЦИЯ "ТРАНС КИКЬО с управител ЯСЕН ПЛАМЕНОВ СИНАПОВ с 

най висока предложена цена за наем на обявения имот публична общинска собственост - 24.00 лв. 

(Двадесет и четири лева) - месечен наем. 

 На второ място класира „ЕЛВА ГРУП“ ЕООД ЕИК 201395145 със седалище и адрес на 

управление:  гр. Асеновград 4230, област Пловдив, община Асеновград, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 65 с 

управител СТОЯН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ. 

 10. За обект: схема 14 -терен с площ от 1.00 кв.м. - част от УПИ I-културен дом южно до 

съществуваща сграда кметство в кв.5 по ПУП на с. Главатар 

 

 На първо място класира  „КУЛТ КАФЕ“ ЕООД ЕИК  115593220, със седалище и адрес на 

управление:  гр. Пловдив, област Пловдив, община Пловдив, район Южен, ж.к. КОМАТЕВО, 

ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ, БЕНЗИНОСТАНЦИЯ "ТРАНС КИКЬО с управител ЯСЕН ПЛАМЕНОВ СИНАПОВ с 

най висока предложена цена за наем на обявения имот публична общинска собственост - 30.00 лв. 

(Тридесет лева) - месечен наем. 

 На второ място класира „ЕЛВА ГРУП“ ЕООД ЕИК 201395145 със седалище и адрес на 

управление:  гр. Асеновград 4230, област Пловдив, община Асеновград, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 65 с 

управител СТОЯН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ. 



  

 

 11. За обект: схема 15 -терен с площ от 1.00 кв.м. - част от тротоарна настилка южно до 

съществуваща пМЖ сграда в УПИ II-зеленина  (източно от улица о.т. №№128-125) , квартал 41  по ПУП 

на село Калояново 

 

 На първо място класира  „АНТОНОВ 91“ ЕООД ЕИК  204875555 със седалище и адрес на 

управление:  с. Житница, област Пловдив, община Пловдив, ул. „29-та „ № 53 с управител ЯНА 

ДИМИТРОВА ПЕТКОВА с най висока предложена цена за наем на обявения имот публична общинска 

собственост - 15.00 лв. (Петнадесет лева) -  месечен наем.  

 На второ място класира  МАРИЯН АТАНАСОВ АНТОНОВ ЕГН ********** – с постоянен 

адрес:  с. Житница, област Пловдив, община Пловдив, ул. „29-та „ № 53 

 

 12. За обект: схема 16 -терен с площ от 1.00 кв.м. - част от УПИ I-партиен дом, поща, 

квартал 51, западно до сграда общинска администрация по ПУП на с. Калояново 

 

 На първо място класира СТОЯН ИЛКОВ КЪНЧЕВ ЕГН ********** – с постоянен адрес:  с. 

Калояново, област Пловдив, ул. „Ст. Планина „ № 13 с най висока предложена цена за наем на обявения 

имот публична общинска собственост - 5.00 лв. (Пет лева) -  месечен наем.  

    На второ място класира ТРИФОН ЛЮБОМИРОВ ФИЛИПОВ ЕГН ********** – с постоянен 

адрес: гр. Пловдив, община Пловдив, бул. „Руски „ № 17 

  

 III. ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: 
 

    1. За обект:  УПИ VI- общ. с площ от 624 кв.м. в кв. 109 по ПУП на с. Дълго поле, Пловдивска 

област 

 На първо място класира АНЕЛИЯ ОБРЕШКОВА МИХАЙЛОВА ЕГН ********** – с постоянен 

адрес:  с. Дълго поле, област Пловдив, община Калояново, ул. „53 „ № 4 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 -  3 375.00 лв. (Три хиляди триста седемдесет и пет лева). 

 На второ място класира РУМЕН СЕРГЕЕВ ПАВЛОВ ЕГН ********** – с постоянен адрес:  с. 

Калояново, област Пловдив, ул. „Копривщица „ № 44   

 

 2. За обект: УПИ VII- общ. с площ от 590 кв.м. в кв. 109 по ПУП на с. Дълго поле, Пловдивска 

област 

 На първо място класира АНЕЛИЯ ОБРЕШКОВА МИХАЙЛОВА ЕГН ********** – с постоянен 

адрес:  с. Дълго поле, област Пловдив, община Калояново, ул. „53 „ № 4 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 -3 190.00 лв. (Три хиляди сто и деветдесет лева). 

 На второ място класира РУМЕН СЕРГЕЕВ ПАВЛОВ ЕГН ********** – с постоянен адрес:  с. 

Калояново, област Пловдив, ул. „Копривщица „ № 44   

 

 3. За обект: УПИ VIII- общ. с площ от 544 кв.м. в кв. 109 по ПУП на с. Дълго поле, Пловдивска 

област  

 На първо място класира АНЕЛИЯ ОБРЕШКОВА МИХАЙЛОВА ЕГН ********** – с постоянен 

адрес:  с. Дълго поле, област Пловдив, община Калояново, ул. „53 „ № 4 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 -2 945.00 лв. (Две хиляди деветстотин четиридесет и пет лева). 

   На второ място класира РУМЕН СЕРГЕЕВ ПАВЛОВ ЕГН ********** – с постоянен адрес:  с. 
Калояново, област Пловдив, ул. „Копривщица „ № 44   



    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 ГЕОРГИЕВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО 
 


