
 

З А П О В Е Д 
№ 280 

с.Калояново, 15.09.2017 г. 
 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.72 от НРПУРОИ  и  въз основа на протокол № 4 от 
14.09.2017 г. за резултатите от проведен търг 

     

    О Б Я В Я В А М : 
 

1. „ДЕМА М“ ЕООД ЕИК 115863825 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив - 

4006, р-н Източен, бул. Цариградско шосе, №20, ет.11, ап.28 представлявано от управителя 
МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ЛЕСЕВА, ЕГН 580610****  за спечелила търга  за  обект: -“Общинска 
Аптека за ГЛП”- находяща се на първи етаж на двуетажна сграда “Поликлиника” с имотен № 584 
състояща се от три помещения (входно антре; търговско помещение и склад) с обща площ от 35 
кв.м. със самостоятелен вход от северната страна на сградата, построена  в УПИ V –поликлиника, 
кв.53 по плана на село Калояново, област Пловдивска за сумата от 351 лв. (Триста, петдесет и 
един лева) месечен наем.  

2. БОРИСЛАВ ВЕЛИСЛАВОВ ДОБРОДЖАНСКИ, ЕГН 820902**** с постоянен адрес: гр. 
Пловдив, ул. „Иван Вазов“ №70 за спечелил търга  за  обект: УПИ VІ –държ. с площ от 670 кв.м. в 
кв. 17 по ПУП на село Сухозем, Пловдивска област  за сумата от 2 750 лв. (Две хиляди 
седемстотин и петдесет лева). 

 
3. „ВИП-Ю“ ЕООД ЕИК 200779361 със седалище и адрес на управление с. Житница 4172, 

община Калояново, област Пловдив, ул. 35-та №5 представлявано от управителя ПЕТЯ ЙОЗОВА 
ДОШКОВА, ЕГН 640629****  за спечелила търга  за  обект: УПИ XVIІI – стопанска дейност с 
площ от 2757 кв.м. в кв. 31 по ПУП на село Житница, Пловдивска област  за сумата от 30 500 лв. 
(Тридесет хиляди и петстотин лева). 

 
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. 
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