
 

З А П О В Е Д 
№ 378 

с. Калояново, 23.09.2021 г. 
 

 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.72 от НРПУРОИ  и  въз основа на протокол №6 от 
21.09.2021 г. за резултатите от проведен търг, одобрен от ВР ИД Кмет на община Калояново 

 
О Б Я В Я В А М : 

 
      класираните на първите две места кандидати от проведения на 21.09.2021 год. 
търг с тайно наддаване за отдаване под наем, аренда и продажба  по реда на чл.68 от 
НРПУРОИ, както следва 

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

– ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:                                                                                                                             

  1. За обект: Петно /по одобрена схема/ с площ от 1 кв.м. за поставяне на преместваемо 

съоръжение – автомат за продажба на кафе на източен тротоар по улица с осови точки №№86-84 

пред УПИ I-СОНС, КЛУБ БКП, ОФ, БЗНС, ДКМС,РИТ. ЗАЛА, РЕСТОРАНТ, МАГАЗИН от квартал 29 по 

плана на с. Житница, община Калояново, област Пловдив  

 На първо място класира с най висока предложена цена за наем на обявения имот 
публична общинска собственост - ЕЛЕНА АТАНАСОВА МАНОВА, ЕГН ********** с постоянен адрес: 
гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“ №109, вх.Е  - 4.00 лв. (Четири лева) - месечен наем. 

 
  На второ място класира МИРОСЛАВ ПЕТРОВ НАЧЕВ, ЕГН ********** с постоянен 

адрес: с. Житница, ул. „1-ва“ №60, област Пловдив 
 
 2. За обект: Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 50,70 кв. м., 

а именно:  кабинет№1 с площ 17,50 кв. м.; кабинет№2 с площ 12,50 кв. м.; чакалня с площ 18,70 кв. 
м. и санитарен възел с площ 2 кв. м., находящи се на I-ви ет. от двуетажна масивна двуетажна 
сграда, построена в УПИ V – здравен дом, в кв. 46 по плана на с. Бегово, с предназначение – 
здравен дом 

 
 На първо място класира с най висока предложена цена за наем на обявения имот 

публична общинска собственост - ЕТ „ПАРАЦЕЛЗ - Д-Р ЙОРДАН СИМЕОНОВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА 
ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЕИК 115778549, със 
седалище и адрес на управление: с. Царимир, п.к. 4192 ул. МОСКВА № 1 Област: Пловдив, Община: 
Съединение представлявано от ЙОРДАН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ - 61.50 лв. (Шестдесет и един 
лева и 50 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 

 
 4. За обект: Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 21,00 кв. м., 

а именно: кабинет№1 с площ 12,00 кв. м.; чакалня с площ 8,00 кв. м. и  санитарен възел с площ 1,00 
кв. м., находящи се в масивна двуетажна сграда - построена в УПИ І-здравна служба, в кв. 45 по 
плана на с. Отец Паисиево, с предназначение – здравна служба 
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 На първо място класира с най висока предложена цена за наем на обявения имот 

публична общинска собственост - ЕТ „ПАРАЦЕЛЗ - Д-Р ЙОРДАН СИМЕОНОВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА 
ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЕИК 115778549, със 
седалище и адрес на управление: с. Царимир, п.к. 4192 ул. МОСКВА № 1 Област: Пловдив, Община: 
Съединение представлявано от ЙОРДАН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ - 22.00 лв. (Двадесет и два лева) 
- 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 

 
 5. За обект: Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 24,80 кв. м., 

а именно: кабинет№1 с площ 19,20 кв. м. и чакалня с площ 5,60 кв. м., находящи се в масивна 
сграда - построена в УПИ IIІ-магазин, им. №189 в кв. 24 по плана на с. Сухозем, с предназначение – 
здравен дом 

 
 На първо място класира с най висока предложена цена за наем на обявения имот 

публична общинска собственост - ЕТ „ПАРАЦЕЛЗ - Д-Р ЙОРДАН СИМЕОНОВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА 
ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЕИК 115778549, със 
седалище и адрес на управление: с. Царимир, п.к. 4192 ул. МОСКВА № 1 Област: Пловдив, Община: 
Съединение представлявано от ЙОРДАН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ - 25.00 лв. (Двадесет и пет лева) - 
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 

 
 
 III. ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:                

  2. За обект: УПИ XIII – 550 за стопанска дейност,  целия с площ от 580 кв.м. в кв. 4 по 

ПУП на село Горна Махала, Пловдивска област  

    На първо място класира АРВЕНСИС“ ЕООД  ЕИК, 202038891 със седалище и адрес на 

управление:  с. Горна Махала, област Пловдив, ул. „1-ва“ №10, представлявано от управителя 

РУМЕН ХРИСТОВ ПЕТРОВ 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 – 4 566.00 лв. 

(Четири хиляди петстотин шестдесет и шест лева).  

       На второ място класира ХРИСТО РУМЕНОВ ПЕТРОВ, ЕГН ********** с постоянен 

адрес: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ №19 

  IV. АРЕНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ОТ ОПФ ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ ГОДИНИ: 
 1.ПИ с идентификатор 03085.6.7  с площ : 203625 кв.м., н.т.п.- нива, по КККР на с. 

Бегово, община Калояново, област Пловдив, местност „Баира“ 
        
 На първо място класира ИВАН НИКОЛОВ АРБОВ ЕГН ********** с постоянен адрес – с. 

Бегово, ул. „6-та“ №9, Пловдивска област с най висока предложена цена за аренда за обявения 
имот частна общинска собственост – 12 230.00 лв. (Дванадесет хиляди двеста и тридесет лева) – 
годишна арендна вноска. 

 
 На второ място класира: ЗДРАВКО МИЛАНОВ БАКАЛОВ ЕГН ********** с постоянен 

адрес – гр. Пловдив, ул. „Пенчо Славейков“ №31 
 
 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. 

 
 
ПАВЕЛ ПАВЛОВ 

ВР ИД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО 
(РЕШЕНИЕ 223/08.09.2021 год. на ОбС Калояново) 
 
 


