
 

З А П О В Е Д 
№ 3 

с. Калояново, 07.01.2021 г. 
 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.72 от НРПУРОИ  и  въз основа на протокол №1 от 
06.01.2021 г. за резултатите от проведен търг, одобрен от Кмет на община Калоянов 

 
О Б Я В Я В А М : 

 
класираните на първите две места кандидати от проведения на 06.01.2021 год. търг с тайно 

наддаване за отдаване под наем и продажба  по реда на чл.68 от НРПУРОИ, както следва 
 
I. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ ГОДИНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – 

ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: 
  
4.За обект: Петно 1 /по одобрена схема/ с площ от 50 кв.м., находящо се в УПИ ХV-стоп. 

дейност от кв. 13/15 по ПУП на с. Долна Махала, Пловдивска област 

       На първо място класира ИЛИНА САШОВА АНГЕЛОВА, ЕГН ********** с постоянен адрес: 
с. Калояново, община Калояново, ул. Копривщица №25 с най висока предложена цена за наем на 
обявения имот частна общинска собственост - 165.00 лв. (Сто и шестдесет и пет лева) - месечен 
наем.  

       На второ място класира ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ, ЕГН ********* * с постоянен 
адрес: с. Долна Махала, ул. „12-та“ №11 

 
 5.За обект: Петно 2 /по одобрена схема/ с площ от 50 кв.м., находящо се в УПИ ХV-стоп. 

дейност от кв. 13/15 по ПУП на с. Долна Махала, Пловдивска област 
 
 На първо място класира ИЛИНА САШОВА АНГЕЛОВА, ЕГН ********** с постоянен адрес: 

с. Калояново, община Калояново, ул. Копривщица №25 с най висока предложена цена за наем на 
обявения имот частна общинска собственост - 85.00 лв. (Осемдесет и пет лева) - месечен наем .  

 
 На второ място класира СТЕФАН ЕМИЛОВ ПЕХЛИВАНОВ, ЕГН ********** с постоянен 

адрес: гр. Пловдив, ул. „Вратцата“ №10 
 
 6. За обект:  Петно 3 /по одобрена схема/ с площ от 50 кв.м., находящо се в УПИ ХV-

стоп.дейност от кв. 13/15 по ПУП на с. Долна Махала, Пловдивска област 
 
 На първо място класира ИЛИНА САШОВА АНГЕЛОВА, ЕГН ********** с постоянен адрес: 

с. Калояново, община Калояново, ул. Копривщица №25 с най висока предложена цена за наем на 
обявения имот частна общинска собственост - 85.00 лв. (Осемдесет и пет лева) - месечен наем .  

 
 На второ място класира СТЕФАН ЕМИЛОВ ПЕХЛИВАНОВ, ЕГН ********** с постоянен 

адрес: гр. Пловдив, ул. „Вратцата“ №10 
 
 II. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ ГОДИНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – 

ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: 
 1. За обект:  Помещение с площ 27 кв. м., находящо се в масивна сграда - построена в УПИ 

XІ-здравен дом, в кв. 45 по плана на с. Песнопой, община Калояново, област Пловдив 
  

                       

 

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 първо място класира СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ-ЛОВНО-

РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СРЕДНА ГОРА“ ЕИК  115522806 със седалище и адрес на управление:  гр. 
Хисаря 4180, ул. НИКОЛА ВАПЦАРОВ № 11, област Пловдив, община Хисаря с най висока предложена 
цена за наем на обявения имот публична общинска собственост - 33.00 лв. (Тридесет и три лева) - 
месечен наем. 

 На второ място класира ВАСИЛ ИВАНОВ ДОНЕВ, ЕГН ********** с постоянен адрес: с. 
Песнопой, община Калояново, ул. 1-ва № 41 

 
 V. ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: 
 2. За обект:   ПИ с идентификатор 29475.10.84  с площ : 367 кв.м., н.т.п. - нива по КККР на 

с. Житница, община Калояново, област Пловдив, м. „Бодурски исаци“ 
      

      На първо място класира ПЕТЪР ИВАНОВ АНТОНОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес: с. 

Житница, община Калояново, ул. 1-ва № 94 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 –

1848.00 лв. (Хиляда осемстотин четиридесет и осем лева). 

 На второ място класира ФЕРДИНАНД ИВАНОВ ТОЛУМОВ, ЕГН ********** с постоянен 
адрес: с. Дуванлии, община Калояново, ул. Демокрация № 5 

 

 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 
 


