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На основание чл. 59 от Наредбата за реда, придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 37и, ал.13 от ЗСПЗЗ и Решение 
№ 339, взето с протокол   № 47  на заседание на Общински съвет Калояново, проведено 
на 31.01.2019 год. и заповед № 211/20.05.2019 г. на кмета на община Калояново, обл. 
Пловдивска 

О Б Я В Я В А 

  
На 26.06.2019 година от 11.00 часа в сградата на община Калояново,  публичен търг  с 

тайно наддаване за наем за срок от 1(една) стопанска година,  на свободните пасища, 
мери и ливади от общинския поземлен фонд в землище село Ръжево Конаре, община 
Калояново, област Пловдив за стопанската 2019-2020 година само за: 

 
Собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на БАБХ. 
 

ЗЕМЛИЩЕ  С. Ръжево Конаре, ЕКАТТЕ 63567 

№ по 

ред 

Имот № Местност  категория Площ 

дка 

Начална тръжна цена 

1. 63567.112.134 БАЛТАЛЪКА VII 139.971 839.83 

2. 63567.112.170 БАЛТАЛЪКА VII 8.276 49.66 

3. 63567.112.220 БАЛТАЛЪКА V 40.249 241.49 

 
 Закупуването на тръжна документация срещу 30.00 лв. за всеки отделен обект и 

внасяне на депозит – 50% от начална тръжна цена до 16.30 часа на 25.06.2019 година в 
касата на общинска администрация Калояново или по банков път. 

 
 Оглед на обектите всеки работен ден от 10.00 – 16.30 часа чрез кметството. 
 
 Скици на обектите могат да се видят в служба “Общинска собственост” ІІІ етаж стая № 

19.      
 Заявления за участие от всеки участник се приемат в деловодството на общинска 

администрация Калояново  до 16.30 часа на  25.06.2019 година. 
 
 Кандидатът или упълномощен от него представител подава в запечатан непрозрачен 

плик, писмените ценови предложения се представят  в отделен запечатан непрозрачен плик с 
надпис "Предлагана цена", поставен в плика със заявлението за участие.  

         Сключването на договор за наем за ползването на обявените по този ред земеделски 
земи от ОПФ, не гарантират подпомагане на земеделските производители по схемите и 
мерките на Общата селскостопанска политика. 

 
 За справки тел. 03123/24-60.  

http://www.kaloianovo.org/

