
 

З А П О В Е Д 
№ 207 

с. Калояново, 01.06.2020 г. 
 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.72 от НРПУРОИ  и  въз основа на протокол № 2 от 
29.05.2020 г. за резултатите от проведен търг, одобрен от Кмет на община Калояново 

     

    О Б Я В Я В А М : 
 

класираните на първите две места кандидати от проведения на 29.05.2020 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 5 /ПЕТ/ ГОДИНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – 

ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: 

1. За обект: Площадно пространство между о.т. 99 и о.т. 122 – “Клиентски енергиен център” с 
площ от 44.29 кв.м. , находящ се в кв. 41 по ПУП на с. Калояново, Пловдивска област  

 
 На първо място класира „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД  ЕИК 115552190 със 

седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, област Пловдив, ул. “Христо Данов” № 37 

представлявано от ПЕПА ГЕОРГИЕВА СКЕНДЕРОВА, ЕГН ********** в качеството си на Ръководител 

КЕЦ Калояново, действащ с пълномощно № 2087 от 27.05.2020 год. с най висока предложена 

цена за наем на обявения имот публична общинска собственост - 554.00 лв. (Петстотин петдесет и 

четири лева) -  месечен наем.  

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

ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: 

1. За обект: Помещение №1 с площ 22 кв.м., находящо се на ІІІ ет. от сграда “Дом на услугите” 

построена се в УПИ І – партиен дом и поща, пл. № 593 кв.51 по ПУП на с. Калояново, област 

Пловдивска  

На първо място класира ПЕТЪР РАНГЕЛОВ КАРАДАМЯНОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес: 

с. Черноземен, област Пловдив, община Калояново, ул. "10-та" N 14 А с най висока предложена цена за 

наем на обявения имот частна общинска собственост  - 60.00 лв. (Шестдесет лева) – месечен наем. 

На второ място класира ИВАНКА БОЖКОВА АБРАШЕВА, ЕГН ********** с постоянен адрес:  с. 

Калояново, област Пловдив, ул. „Ц. Лавренов“ №12 

III. ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: 
 
1. За обект: УПИ IV-125 с площ от 620 кв.м. в кв. 6 по ПУП на с. Дълго поле, Пловдивска област  
  

На първо място класира МИЛЕНА АТАНАСОВА СТОЯНОВА, ЕГН ********** с постоянен адрес: 

с. Ръжево Конаре, ул. „68-ма“ №31 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 – 9 313.13 лв.(Девет 

хиляди триста и тринадесет лева и 13 ст.). 
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На второ място класира ВАСКО НИКОЛОВ БОНЧЕВ, ЕГН ********** с постоянен адрес: гр. 
Пловдив, ул. „Богомил“ №57. 

 

2. За обект: УПИ X- общ. с площ от 540 кв.м.  в кв. 109 по ПУП на с. Дълго поле, Пловдивска 

област   

На първо място класира ЕЛЕНА МИНЧЕВА ТАНАНСКА, ЕГН ********** с постоянен адрес: с. 
Дълго поле, ул. „47-ма“ №3А 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 – 2 970 лв.(Две хиляди 
деветстотин и седемдесет лева). 

На второ място класира МИТКО ЗАПРЯНОВ ШАЛАМАНОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес: 

гр. Пловдив , ул. „Борба“ № 

 

3. За обект: УПИ V- общ. с площ от 500 кв.м. в кв. 109 по ПУП на с. Дълго поле, Пловдивска 

област 

На първо място класира СТАНЬО СТОЯНОВ ЯРЪМОВ, ЕГН ********** като пълномощник на 
АНЕЛИЯ ОБРЕШКОВА МИХАЙЛОВА ЕГН ********** с постоянен адрес:  с. Дълго поле, област Пловдив, 
община Калояново, ул. „53-та „ № 4 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 –  2 730 лв.(Две 
хиляди седемстотин и тридесет лева). 

 

4. За обект: УПИ III-общ. с площ от 780 кв.м. в кв. 46 по ПУП на с. Калояново,  Пловдивска 

област 

На първо място класира КРАСИМИР ИВАНОВ ТОПАЛСКИ, ЕГН ********** с постоянен адрес: 
гр. София, жк. „Младост“ №1, бл.31, вх.3, ап.3 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 – 7 
152.00 лв.(Седем хиляди сто петдесет и два лева). 

 

На второ място класира ЗАХАРИ НИКОЛОВ КАРАДЖОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес: гр. 

Пловдив, жк. „Тракия“ №44, вх.А, ет.3, ап.11. 

 

5. За обект: УПИ ХXIX- за търговия и услуги  с площ от 350 кв.м. в кв. 42 по ПУП на с. Песнопой,  

Пловдивска област 

На първо място класира НИКОЛАЙ ЗЛАТЕВ ЗЛАТЕВ, ЕГН ********** с постоянен адрес:  гр. 
Карлово, ул. „Александър Стамболийски“ № 29, 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 – 13 500.00 лв.(Тринадесет хиляди и петстотин лева). 

 

На второ място класира ДЕНИЦА БОРИСОВА ПЕТРОВА, ЕГН ********** с постоянен адрес:  гр. 

Карлово, ул. „Ал. Стамболийски“ № 29, област Пловдив 

 

6. За обект: УПИ I – държ. с площ от 900 кв.м. в кв. 57 по ПУП на с. Иван Вазово, Пловдивска 

област 

На първо място класира ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН ********** с постоянен адрес:  с. 
Иван Вазово, ул. „30- та“ № 11, 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 – 3 
300.00 лв. (Три хиляди и триста лева). 

 
На второ място класира НИКОЛА КОСТАДИНОВ ТАУШАНОВ, ЕГН ********** с постоянен 

адрес:  с. Горна Махала, ул. „16- та“ № 15, област Пловдив 

 

7. За обект: УПИ IV- общ. с площ от 720 кв.м. в кв. 63 по ПУП на с. Бегово, Пловдивска област 

На първо място класира АНГЕЛ АНДРЕЕВ БУКОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес:  с. Бегово, 
ул. „24- та“ № 5, 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 – 4 510.10 лв. (Четири 
хиляди петстотин и десет лева и 10 ст.). 

 

На второ място класира СТОЯНКА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА, ЕГН ********** с постоянен адрес:  

с. Бегово, ул. „2- ра“ № 2, област Пловдив 



 

8. За обект: Новообразуван имот №51.22 с площ от 693 кв.м. в кадастрален район 510 по плана 

на новообразуваните имоти на местност „Припека/Воден камък“ на с. Горна Махала, Пловдивска 

област 

На първо място класира ВАСИЛ ЕМИЛОВ МАКАВЕЕВ, ЕГН ********** с постоянен адрес:  гр. 
Пловдив, ул. „Филип Македонски“ № 88, 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 
– 1 401.00 лв. (Хиляда четиристотин и един лева). 

 

На второ място класира ВАСИЛКА ИВАНОВА ДОБРЕВА, ЕГН ********** с постоянен адрес:  гр. 

Пловдив, ул. „Ф. Македонски“ № 88, област Пловдив. 

 

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 
 
 


