
  

 

ОБЩИНА  КАЛОЯНОВО 
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На основание чл. 59 от Наредбата за реда, придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 358 на Общински 
съвет – Калояново взето с протокол № 50 от 28.03.2019 г; Решение № 365; 366 и 369 на 
Общински съвет – Калояново взето с протокол № 51 от 25.04.2019 г; и заповед № 
210/20.05.2019 г. на кмета на община Калояново, обл. Пловдивска 

О Б Я В Я В А 

  
На 26.06.2019 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. Помещение с площ от 60 кв.м., находящо се на І-ви етаж от МЖ “ Културен дом и 

кметство” построена в УПИ І от кв.50 по ПУП на с. Горна Махала, община Калояново, Пловдивска 
област  с н.т.ц. - 132.00 лв. – месечен наем.           

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

ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: 
 
1. Петно Д /по одобрена схема/с площ от 24.00 кв.м., находящо се в УПИ ІІ – за зеленина и 

паркинг в кв. 41 по ПУП на с. Калояново, Пловдивска област с н.т.ц. – 38.40 лв.-  месечен наем. 
 
III. ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: 
 
1. УПИ XLIІI – общ. с площ от 731 кв.м. в кв. 58 по ПУП на с. Житница, Пловдивска област с 

н.т.ц. - 9180.00 лева. 
 
 
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 25.06.2019 година в 
касата на общинска администрация Калояново или по банков път. 

 
 Оглед на обектите всеки работен ден от 10.00 – 16.30 часа чрез кметствата. 
 
 Скици и схеми на обектите 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  25.06.2019 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.  
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