
 

З А П О В Е Д 
№ 356 

с. Калояново, 14.10.2020 г. 
 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.72 от НРПУРОИ  и  въз основа на протокол № 4 от 
13.10.2020 г. за резултатите от проведен търг, одобрен от Кмет на община Калояново 

     

    О Б Я В Я В А М : 
 

класираните на първите две места кандидати от проведения на 13.10.2020 год. търг с 
тайно наддаване за отдаване под аренда и продажба  по реда на чл.68 от НРПУРОИ, както 
следва 

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

1. За обект: 1.ПИ с идентификатор 63567.291.16  с площ : 62896 кв.м. н.тп.: нива, по КККР на 
с. Ръжево Конаре, община Калояново, област Пловдив, местност „Панчева Могила“ 

 
      На първо място класира АСЕН ДОЙКОВ ДОЙКОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес : гр. 

Хисаря, община Хисаря, ул. Ив. Пашкулова №6 с най висока предложена цена за аренда на обявения 
имот частна общинска собственост - 2 220.00 лв. (Две хиляди двеста и двадесет лева) -  годишна 
арендна вноска.  

 
      На второ място класира ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ ПОПОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес: с. 

Ръжево Конаре, ул. „69-та“ №2  
 
      IV. ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: 
      1. За обект: ПИ с идентификатор 63553.501.16 с площ : 673 кв.м. по КККР на с. Ръжево, 

община Калояново, област Пловдив 

       На първо място класира РАНГЕЛ МАЛИНОВ РАНГЕЛОВ, ЕГН ********** гр. Баня, ул. 
„Земеделска“ № 28, вх.А ет.3, ап.12, община Карлово, 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 – 3 380.00 лв. (Три хиляди триста и осемдесет лева). 

 
На второ място класира ЛИЛЯНА ВЪЛКОВА ГАНЧЕВА, ЕГН ********** с постоянен адрес: гр. 

Карлово , ул. „Кишева“ №14 
 
2.  За обект:  ПИ с идентификатор 63553.501.17 с площ : 619 кв.м. по КККР на с. Ръжево, 

община Калояново, област Пловдив 
 
На първо място класира РАНГЕЛ МАЛИНОВ РАНГЕЛОВ, ЕГН ********** гр. Баня, ул. 

„Земеделска“ № 28, вх.А ет.3, ап.12, община Карлово, 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 – 3 100.00 лв. (Три хиляди и сто лева). 

 
На второ място класира ЛИЛЯНА ВЪЛКОВА ГАНЧЕВА, ЕГН ********** с постоянен адрес: гр. 

Карлово , ул. „Кишева“ №14 
 
3. За обект:   ПИ с идентификатор 63553.501.18 с площ : 1007 кв.м. по КККР на с. Ръжево, 

община Калояново, област Пловдив 

                       

 

ОБЩИНА  КАЛОЯНОВО 
     пл. “Възраждане” № 6 
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      На първо място класира РАНГЕЛ МАЛИНОВ РАНГЕЛОВ, ЕГН ********** гр. Баня, ул. 

„Земеделска“ № 28, вх.А ет.3, ап.12, община Карлово, 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 – 5 040.00 лв. (Пет хиляди и четиридесет лева). 

 
На второ място класира ЛИЛЯНА ВЪЛКОВА ГАНЧЕВА, ЕГН ********** с постоянен адрес: гр. 

Карлово , ул. „Кишева“ №14 
 

      V. ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: 

1. За обект:  ПИ с идентификатор 24582.33.169  с н.т.п. – изоставено трайно насаждение  с 
площ : 10000 кв.м. по КККР на с. Дълго поле, община Калояново, област Пловдив, местност „Пърлежа“ 

 
     На първо място класира ЕЛЕНА МИНЧЕВА ТАНАНСКА, ЕГН ********** с постоянен адрес: с. 

Дълго поле, ул. „47-ма“ №3А 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 – 6 890.00 лв. (Шест 
хиляди осемстотин и деветдесет лева). 

 
На второ място класира МИТКО ЗАПРЯНОВ ШАЛАМАНОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес: 

гр. Пловдив , ул. „Борба“ №5 

2. За обект:  ПИ с идентификатор 35523.12.41 с н.т.п. – изоставена орна земя  с площ : 5557 

кв.м. по КККР на с. Калояново, община Калояново, област Пловдив, местност „Кръста” 

      На първо място класира ГЕРГАНА ДИМИТРОВА СТОИЛОВА, ЕГН ********** с постоянен 
адрес: с. Калояново, ул. „Ивайло“ №25 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 – 4 500.00 
лв. (Четири хиляди и петстотин лева). 

 

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

Калояново, 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 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 
 


