
 

З А П О В Е Д 
№ РД - 124 

с. Калояново, 16.03.2023 г. 
 
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.72 от НРПУРОИ  и  въз основа на протокол №2 от 

15.03.2023 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 15.03.2023 год. търг с 

тайно наддаване за отдаване под наем, продажба и аренда по реда на чл.68 от НРПУРОИ, както 
следва 

 От Раздел I. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ ГОДИНИ НА 
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: 

 
7. За обект:   Помещение с площ от 22 кв.м., находящо се на трети етаж в сграда с 

идентификатор 63553.501.349.1 с ЗП 451 кв.м., брой етажи 3 за култура и изкуство, построена в 
ПИ с идентификатор 63553.501.349  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Ръжево, община Калояново, област Пловдив 

На първо място класира ВИДОЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес: гр. 
Пловдив, , жк. „Тракия“ бл. 70, вх. Д, община Пловдив, област Пловдив с най висока предложена 
цена за наем за обявения имот публична общинска собственост  - 24.00 лв. (Двадесет и четири 
лева) - месечен наем. 

На второ място класира РАНГЕЛ МАЛИНОВ РАНГЕЛОВ, ЕГН ********** с постоянен 
адрес: с. Ръжево, „17-та“ бл. 6, община Калояново, област Пловдив 

 
От Раздел II. ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ: 

1. За обект:   УПИ IX с площ от 500 кв.м. в кв. 108 по ПУП на село Дълго поле, 
Пловдивска област 

На първо място класира ФАНКА РАШКОВА ХРИСТЯМОВА, ЕГН ********** с постоянен 
адрес: с. Дълго поле, ул. „53-та“ №8, община Калояново, 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 –5670.00 лв. (Пет хиляди шестстотин и седемдесет лева).  

 
На второ място класира МИТКО ЩЕРЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес: 

с. Дълго поле, ул. „53-та“ №3, община Калояново, област Пловдив. 
 
2. За обект:   УПИ X с площ от 500 кв.м. в кв. 108 по ПУП на село Дълго поле, Пловдивска 

област 
На първо място класира ФАНКА РАШКОВА ХРИСТЯМОВА, ЕГН ********** с постоянен 

адрес: с. Дълго поле, ул. „53-та“ №8, община Калояново, 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 –5670.00 лв. (Пет хиляди шестстотин и седемдесет лева).  

 
На второ място класира МИТКО ЩЕРЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес: 

с. Дълго поле, ул. „53-та“ №3, община Калояново, област Пловдив. 
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От Раздел III. АРЕНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ОТ ОПФ ЗА СРОК ОТ 10/ДЕСЕТ/ 

ГОДИНИ: 

1. За обект:   ПИ с идентификатор 24582.31.76  с н.т.п. – Нива  с площ : 51082 кв.м. по 
КККР на с. Дълго поле, община Калояново, област Пловдив, местност „ПЪРЛЕЖА“. 

 
На първо място класира РАНГЕЛ ТОДОРОВ КУНОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес: с. 

Дълго поле, ул. „52-ра“ №2, община Калояново, област Пловдив с най висока предложена цена за 

аренда за обявения имот частна общинска собственост – 4500.00 лв.(Четири хиляди и петстотин 

лева) – годишна арендна вноска.  

На второ място класира „ЛЮБОВ 2“ ЕООД, ЕИК  204907075, със седалище и адрес на 

управление: гр. Пловдив, п.к. 4000, Област: Пловдив, Община: Пловдив, р-н Централен, ул. Антон 

Папазов № 22А, представлявано от РАШ ИВАНОВ ЯМБО. 

2. За обект:    ПИ с идентификатор 14996.7.25 с н.т.п. – Нива  с площ : 78980 кв.м. по 
КККР на с. Главатар, община Калояново, област Пловдив, местност „ДРЕНАКА“. 

 
На първо място класира ХРИСТО ИВАНОВ БАКАЛОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес: 

гр. Пловдив, Област: Пловдив, Община: Пловдив, ул. Елин Пелин № 3 с най висока предложена 
цена за аренда за обявения имот частна общинска собственост – 5900.00 лв.(Пет хиляди и 
деветстотин лева) – годишна арендна вноска. 

На второ място класира ПЕНИ РАНГЕЛОВ ЖЕКОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес: с. 
Главатар, ул. „1-ва“ №15, община Калояново, област Пловдив. 

3. За обект: ПИ с идентификатор 03085.5.1 с н.т.п. – Нива с площ : 73014 кв.м. по КККР 

на с. Бегово, община Калояново, област Пловдив, местност „БУЧИЛОТО“. 

На първо място класира „ИБ Агро“ ООД ЕИК 201965340 със седалище и адрес на 

управление - гр. Пловдив, п.к. 4003, област: Пловдив, Община: Пловдив, р-н Централен, ул. ИВАН 

ВАЗОВ № 70, представлявано от БОРИСЛАВ ВЕЛИСЛАВОВ ДОБРУДЖАНСКИ – управител с най 

висока предложена цена за аренда за обявения имот частна общинска собственост – 2411.00 

лв.(Две хиляди четиристотин и единадесет лева) – годишна арендна вноска. 

На второ място класира „АЛИУМ АГРО“ ООД ЕИК 205536466 със седалище и адрес на 

управление - гр. Пловдив, п.к. 4000, област: Пловдив, Община: Пловдив, р-н Централен, р-н 

Централен, ул. Густав Вайганд № 20, ет. 1, ап. 1, представлявано от ИВАНКА ЕМИЛОВА 

ДОБРУДЖАНСКА – управител. 

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 
 


