
 

З А П О В Е Д 
№ РД -52 

с. Калояново, 09.02.2022 г. 
 
 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.72 от НРПУРОИ  и  въз основа на протокол №1 от 

08.02.2022 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 08.02.2022 год. 
търг с тайно наддаване за отдаване под наем, продажба и аренда по реда на чл.68 от 
НРПУРОИ, както следва 

 
 От раздел  I. ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА  ОПЕРАТОР на язовирна стена за 

възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията чрез предоставянето му  под наем 
за срок от 10 /ДЕСЕТ/ ГОДИНИ на:   

              1. За обект: ПИ с идентификатор 29475.2.82 с н.т.п. – Язовир  с площ : 14338 кв.м. вид 
територия: Територия, заета от води и водни обекти по КККР на с. Житница, обл. Пловдив, местност 
„Кунчови круши” 

               На първо място класира НИК ЕНД ГЕО“ ЕООД ЕИК 206040822 със седалище и адрес на 
управление: с. Песнопой 4208, област Пловдив, община Калояново, ул. "13-та" N 8 представлявано от 
ИВАНКА ПЕТРОВА КЪРЧЕВА - управител с най висока предложена цена за наем на обявения имот 
публична общинска собственост - 300.00 лв. (Триста лева) - годишен наем.  

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

          2. За обект:  Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 47,83 кв. м., а 
именно: кабинет№1 с площ 15,40 кв. м.; ½ ид.ч. от кабинет№3 с площ 11,70 кв. м ; ½ ид.ч. кабинет№5 
с площ 7,70 кв. м., ½ ид.ч. кабинет№6 с площ 4,90 кв. м. 1/3 ид.ч. от чакалня с площ 6,73 кв. м. и 1/3 ид. ч. 
от санитарен възел с площ 1,40 кв. м., находящи се на първия етаж в двуетажна масивна сграда с 
идентификатор 63567.402.407.3, находяща се в ПИ с идентификатор 63567.402.407  – здравно 
заведение   по КККР  на с. Ръжево Конаре,  Пловдивска област,  с предназначение – здравно 
заведение 

 На първо място класира АИППМП Д-Р МАРИЯ АНГЕЛОВА “ ЕООД  ЕИК 20395854,  със 
седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив 4023, област Пловдив, ж.к. Тракия, бл.21, ет.11, ап.61 с 
най висока предложена цена за наем на обявения имот публична общинска собственост - 300.99 лв. 
(Триста лева и 99 ст.) - месечен наем.  

          На второ място класира „Д-Р ОГНЯН СТОЯНОВ – АИППМП 2017“ЕООД  ЕИК 
204501879,  със седалище и адрес на управление:  с. Ръжево Конаре 4170, област Пловдив, община 
Калояново, ул. 56-та № 5 представлявано от  ОГНЯН БЛАГОВ СТОЯНОВ 

 
 От раздел IV. ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ: 
          3. За обект: УПИ  II-общ. с площ от 567 кв.м. в кв. 46 по ПУП на с. Калояново, Пловдивска 

област 

 На първо място класира АНА ЙОЗОВА АЗМАНОВА, ЕГН ********** с постоянен адрес: с. 
Калояново, ул. „Христо Ботев“ №31, община Калояново, 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 – 5 100.00 лв. (Пет хиляди и сто лева).  

                       

 

ОБЩИНА  КАЛОЯНОВО 
     пл. “Възраждане” № 6 

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

     http://www.kaloynovo.org/ 

    E-mail: kaloianovo@mail-bg.com       

 

 

http://www.kaloynovo.org/


 На второ място класира НИКОЛИНА ПЕТРОВА ТОПАЛСКА, ЕГН ********** с постоянен 
адрес: с. Калояново, ул. „Хаджи Димитър“ №1, община Калояново, област Пловдив 

 4. За обект:  УПИ I-общ. с площ от 650 кв.м. в кв. 49 по ПУП на с. Песнопой, Пловдивска 
област                                                                                                                                                                                                                 
  На първо място класира АТАНАС ВАСИЛЕВ ПРАМАТАРОВ, ЕГН ********** с постоянен 
адрес: с. Калековец, ул. „Цар Иван Асен“ №33, община Калояново, 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 - 5 300.00 лв. (Пет хиляди и триста лева).  

 На второ място класира РАНГЕЛ ИВАНОВ КАРАЧАНОВ, ЕГН ********** с постоянен 
адрес: с. Калековец, ул. „Цар Иван Асен“ №26, община Калояново, област Пловдив 

 От раздел  VI. АРЕНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ОТ ОПФ ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ 
ГОДИНИ:                                                                                                                                                                                                      
  2. За обект:   ПИ с идентификатор 63567.210.748 с площ : 6922 кв.м., с н.т.п.  гори и храсти 
в земеделска земя по КККР на с. Ръжево Конаре, област Пловдив, местност „Касап дере” 

 На първо място класира МАРКО ИВАНОВ БОГУНСКИ, ЕГН ********** с постоянен адрес: 
с. Ръжево Конаре, ул. „13-та“ №4, община Калояново, област Пловдив с най висока предложена цена 
за аренда за обявения имот частна общинска собственост – 86.00 лв.(Осемдесет и шест лева) – 
годишна арендна вноска. 

 На второ място класира МАРИАН МИТКОВ ПЕТКОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес: с. 
Ръжево Конаре, ул. „72-та“ №1, община Калояново, област Пловдив 

 3. За обект:    ПИ с идентификатор 22191.25.80  с площ : 8678 кв.м. с н.т.п. - нива по КККР  
на с. Долна Махала, област Пловдив, местност „КАРЛОВСКИ БЛОК“ 

 На първо място класира ПЕТЪР БОТЕВ ПЕТРОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес: с. 
Долна Махала, ул. „9-та“ №11, община Калояново, област Пловдив с най висока предложена цена за 
аренда за обявения имот частна общинска собственост – 200.00 лв.(Двеста лева) – годишна арендна 
вноска. 

 В 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта, спечелилия търга участник следва да 
довнесе цената в касата на Община Калояново или по Банкова сметка – IBAN - BG 
51CECB979033B5561500 и  BIC – CECBBGSF на “ЦКБ” АД  КЛОН ПЛОВДИВ- БЪЛГАРИЯ, 2% режийни 
разноски  върху цената, данък върху стойността на прехвърляния имот, съгласно Закона за 
местните данъци и такси и Наредбата за местните данъци на територията на община Калояново и 
ДДС, в случаите, предвидени в ЗДДС. 

 Препис от настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК, в 
3 (тридневен) срок от издаването й. 

 Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда Административно 
процесуалния кодекс от съобщаването й. 

 Заповедта да се постави в деня на издаването й на таблото за обявления в общината и в 
интернет – страницата на общината. 

 
 
 ВИКТОРИЯ МИХАЙЛОВА 

 КМЕТ НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО 
 
   


