
 

З А П О В Е Д 
№ 320 

с.Калояново, 28.10.2016 г. 
 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.72 от НРПУРОИ  и  въз основа на протокол № 4 
от 25.10.2016 г. за резултатите от проведен  търг 

 
 О Б Я В Я В А М : 

1. „ЛЕОНА 7“, ЕАД ЕИК 202313273 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Волга” 
№ 37 представлявано от МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ, ЕГН 8602044426 действащ с пълномощно № 5198 
от 19.11.2012 год. заверено от Иван Мингов -  нотариус в района на ПРС с рег.№644 на Нотариалната камара 
за спечелил търга  за  обект: ПИ с № 040031 с н.т.п.- друга селскостопанска територия, с площ от 0.530 
дка, находящ  се в м. „Горен понлук” четвърта категория по КВС на с. Дълго поле, област Пловдивска за 
сумата от 320.00 лв. (триста и двадесет лева).  

 
2. ПЛАМЕН МАРИНОВ МАРИНОВ, ЕГН 7510294480  с постоянен адрес: гр. Карлово, област 

Пловдив, ул. „Ген. Заимов” № 6 за спечелил  търга за  обект: ПИ № 443088 с н.т.п.- индустриална култура с  
площ от  3.004 дка, пета категория, находящ  се в м. "Долен бостънлък" по КВС на с. Сухозем, Община 
Калояново, Пловдивска област за сумата от 1993.00 лв. (Хиляда деветстотин деветдесет и три лева).  

 
3. ПЛАМЕН ИВАНОВ ВЪЛКОВ, ЕГН 8301094484 с постоянен адрес: гр. Пловдив, област Пловдив, 

ул. „Крайна” № 9  за спечелил  търга за  обект: УПИ ІV –общ. с площ от 780 кв.м. в квартал 23 по ПУП на 
село Дълго поле, община Калояново, област Пловдив за сумата от 7030.00 лв. (Седем хиляди и тридесет 
лева). 

4. „ИНТЕРАДОНАЙ“ ЕООД, ЕИК 202003709, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 
4000, област Пловдив, Район Северен, ул.“Панагюрище“№ 2, ет.6, ап.16, представлявано от ДЕНИС СУПХИ 
ХАСАН, ЕГН 9205192384 в качеството си на управител за спечелил търга за  обект: Водоем с кад. № 025148 
на площ от 1.645 дка, находящ се в м.”Сивриджа” по КВС на с.Отец Паисиево, ЕКАТТЕ 54465 за сумата от 
100.00 (Сто лева) - годишен наем. 

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 ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО   
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