
 

З А П О В Е Д 
№ 524 

с. Калояново, 30.11.2021 г. 
 
 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.72 от НРПУРОИ  и  въз основа на протокол 

№7 от 30.11.2021 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 30.11.2021 
год. търг с тайно наддаване за отдаване под наем и продажба  по реда на чл.68 от 
НРПУРОИ, както следва 

 
 III. ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:                

  2. За обект: УПИ ХII - общ. целия с площ от 534 кв.м. в кв. 108 по ПУП на с. Дълго 

поле, Пловдивска област   

    На първо място класира ТАТЯНА ВАСИЛЕВА АСЕНОВА, ЕГН ********** с 
постоянен адрес: с. Ръжево Конаре, община Калояново, ул. 87-ма №2 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 – 3 050.00 лв. (Три хиляди и петдесет лева).  

 
       На второ място класира ФИЛИП РАШКОВ АСЕНОВ, ЕГН ********** с постоянен 

адрес: с. Дълго поле, община Калояново, ул. 40-та №10 

 3. За обект:  УПИ І –общ.  с  площ от  939  кв.м. в кв. 23 по ПУП на с. Дълго поле, 
община Калояново, област Пловдив 

 На първо място класира БОРИСЛАВ НЕДЕЛЧЕВ ПИТРОПСКИ, ЕГН ********** с 
постоянен адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия236,вх.Г, ет.1, ап.1, община Пловдив, 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 – 12 000.00 лв. (Дванадесет хиляди 
лева). 

 
 На второ място класира ТРИФОН НИКОЛОВ ВЪЛКОВ, ЕГН ********** с постоянен 

адрес: с. Дълго поле, община Калояново, ул. 39-та №11 
  
 4. За обект: ПИ с идентификатор 63553.501.329 с площ : 1406 кв.м., ведно със 

сграда 63553.501.329.1 с ЗП 73 кв.м., брой етажи 1- сграда за ракиеизваряване по КККР на с. 
Ръжево, област Пловдив 

 На първо място класира „МАДОНА-ЛГ - МАНЕВА С-ИЕ“ СД ЕИК 040941125 със 
седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, п.к. 4002, област: Пловдив, Община: Пловдив, р-
н Централен, ул. КАПИТАН РАЙЧО № 71, ет. 3, ап. 18, представлявано от ГЕРГАНА 
КОНСТАНТИНОВА МАНЕВА – управител 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 
– 10 600.00 лв. (Десет хиляди и шестстотин лева). 

 На второ място класира „ДЕН“ ООД ЕИК 160095107 със седалище и адрес на 
управление: гр. Пловдив, п.к. 4002, област: Пловдив, Община: Пловдив, р-н Западен, ул. 
ДИМИТЪР СТРАШИМИРОВ № 6, ет. 2 представлявано от ДИМИТЪР НИКОЛОВ ШУМАНОВ – 
управител 

                       

 

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/


 
 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 
 
 


