
 
 

З А П О В Е Д 
№ 435 

с. Калояново, 05.12.2018 г. 
 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.72 от НРПУРОИ  и  въз основа на протокол № 5 от 

04.12.2018 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 04.12.2018 год. 
търг с тайно наддаване за отдаване под наем  по реда на чл.68 от НРПУРОИ, както следва: 

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

ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:  
 

         1.За обект:   Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 99,69 кв. м., 

представляващи:  кабинет № 8 с площ 15,25 кв. м., кабинет № 9 с площ 11,97 кв.м., кабинет № 10 с 

площ 13.20 кв.м.; помещение № 11 - санитарен възел с площ 7.58 кв.м., чакалня № 12 с площ 29,30 

кв.м.; помещение № 13 с площ 6.88 кв.м находящи се на I ет.  и помещение № 16 с площ 15.51 кв.м 

находящо се на II ет. в 2МСграда “Районна поликлиника”, построена в УПИ V-поликлиника от кв.53 по 

ПУП на село Калояново, обл. Пловдивска, с предназначение – поликлиника 

 На първо място класира „Д-Р РАДОСВЕТА АНДРЕЕВА – АИППМП -60 “ ЕООД  ЕИК 
203948553,  със седалище и адрес на управление:  с. Калояново 4173, пл. Възраждане - поликлиника 
№ 4, област Пловдив за наем на обявения имот публична общинска собственост  -  160.00 лв. (Сто и 
шестдесет лева) месечен наем.  

 На второ място класира „АИППМП Д-Р МАРИЯ АНГЕЛОВА “ ЕООД  ЕИК 203958540,  със 
седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив 4023, област Пловдив, ж.к. Тракия, бл.21, ет.11, ап.61 . 

 
 2. За обект: Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 73,23 кв. м., 

представляващи помещение № 11 /чакалня/ с площ 23,07 кв.м., помещение № 12/лекарски кабинет/ с 
площ 15,48 кв. м., помещение № 13/женска консултация/ с площ 15,66 кв.м., помещение № 15 /детска 
консултация/ с площ 17,28 кв.м.; ½ ид. ч. от помещение № 14 /санитарен възел/ с площ 1,74 кв.м. 
находящи се на II ет. в 2МСграда “Районна поликлиника” ,построена в УПИ V-поликлиника от кв.53 по 
ПУП на село Калояново, обл. Пловдивска, с предназначение – поликлиника 

 
 На първо място класира „АИППМП Д-Р МАРИЯ АНГЕЛОВА “ ЕООД  ЕИК 203958540,  със 

седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив 4023, област Пловдив, ж.к. Тракия, бл.21, ет.11, ап.61, с 
най висока предложена цена за наем на обявения имот публична общинска собственост - 118.00 лв. 
(Сто и осемнадесет лева ) месечен наем.  

 На второ място класира „Д-Р РАДОСВЕТА АНДРЕЕВА – АИППМП -60 “ ЕООД  ЕИК 
203948553,  със седалище и адрес на управление:  с. Калояново 4173, пл. Възраждане - поликлиника 
No 4, област Пловдив  

                       

 

ОБЩИНА  КАЛОЯНОВО 
     пл. “Възраждане” № 6 

     тел:  03123 / 22 21           факс: 03123 / 24 12 

     http://www.kaloianovo.org/ 
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 3. За обект:  Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 16,32 кв. м., 

представляващи помещение №10 с площ 14,58 кв. м.,  и ½ ид. ч. от санитарен възел с площ 1.74 кв.м., 
находящи се на II ет. в 2МСграда “Районна поликлиника” ,построена в УПИ V-поликлиника от кв.53 по 
ПУП на село Калояново, обл. Пловдивска, с предназначение – поликлиника 

 
 На първо място класира ТАНЯ ПЕТРОВА ДИМОВА, ЕГН ********** с постоянен адрес:  гр. 

Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №100, ет.8, ап.46,  с най висока предложена цена за наем на обявения 
имот публична общинска собственост - 27.00 лв. (Двадесет и седем лева ) месечен наем.  

 На второ място класира ЕТ „АИППДМ – Д-Р ЛЮБКА МАРГАРИТОВА “  ЕИК 115833636,  
със седалище и адрес на управление:  с. Житница, ул. „34-та“ No 25, област Пловдив 

 

 4. За обект:  Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 37,38 кв. м., а 

именно:  кабинет № 1 с площ 23,20 кв. м., ½ ид. ч. от чакалня с площ 10,85 кв. м. и ½ ид. ч. от санитарен 

възел с площ от 3.33 кв.м., находящи се на първия етаж в двуетажна масивна сграда, построена в УПИ 

УПИ І – кметство, поща, здравна служба в кв.45 по плана на село Житница, Пловдивска област, с 

предназначение – здравна служба 

 На първо място класира ЕТ „АИППДМ – Д-Р ЛЮБКА МАРГАРИТОВА “  ЕИК 115833636,  
със седалище и адрес на управление:  с. Житница, ул. „34-та“ № 25, област Пловдив с най висока 
предложена цена за наем на обявения имот публична общинска собственост - 53.00 лв. (Петдесет и 
три лева ) месечен наем.  

 На второ място класира ТАНЯ ПЕТРОВА ДИМОВА, ЕГН ********** с постоянен адрес:  гр. 
Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №100, ет.8, ап.46 

 5. За обект:   Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 106,78 кв. м., а 
именно: кабинет №2 с площ 21,70 кв.м.;  кабинет№3 с площ 14,00 кв. м.; кабинет №4 с площ 21,60 
кв.м.; кабинет №5 с площ 13,60 кв.м., чакалня с площ 21,70 кв. м.;   ½ ид. ч. от чакалня с площ 10,85 кв. 
м. и ½ ид. ч. от санитарен възел с площ от 3.33 кв.м., находящи се на първия етаж в двуетажна масивна 
сграда, построена в УПИ УПИ І – кметство, поща, здравна служба в кв.45 по плана на село Житница, 
Пловдивска област, с предназначение – здравна служба 

 На първо място класира ЕТ „Д-Р ТОДОР МАРГАРИТОВ - АИППМП“  ЕИК 115793444,  със 
седалище и адрес на управление:  с. Житница, ул. „34-та“ No 25, област Пловдив с най висока 
предложена цена за наем на обявения имот публична общинска собственост - 150.00 лв. (Сто и 
петдесет лева ) месечен наем.  

 На второ място класира „ФАМИЛИЯ МЕДИКА Д-Р МЛАДЕН ПЕТРОВ - АИППМП“ЕООД  

ЕИК 201846304,  със седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив, ул. „Ален Мак“ No 2, бл.8, вх.Б, ет.5, 

ап.41 

 6. За обект:   Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 80,43 кв. м., а 

именно:  кабинет № 1 с площ 13,50 кв. м.; кабинет № 2 с площ 17,85 кв. м; кабинет № 3 с площ 10,15 кв. 

м.; чакалня с площ 16,10 кв. м. и санитарен възел с площ 7,35 кв. м., находящи се на първия етаж и 

кабинет № 1 с площ 13,50 кв. м.; и ½ ид. ч. санитарен възел с площ 1,98 кв. м., находящи се на втори 

етаж в масивна двуетажна сграда – здравна служба, построена в УПИ І – здравен дом, в кв. 60 по плана 

на с. Дълго поле, с предназначение – здравен дом 

 На първо място класира ФАМИЛИЯ МЕДИКА Д-Р МЛАДЕН ПЕТРОВ - АИППМП“ЕООД  
ЕИК 201846304,  със седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив, ул. „Ален Мак“ No 2, бл.8, вх.Б, ет.5, 
ап.41 област Пловдив с най висока предложена цена за наем на обявения имот публична общинска 
собственост - 113.00 лв. (Сто и тринадесет лева ) месечен наем.  

    На второ място класира Д-Р ДЕЛКА КАСАБОВА 71- АИППМП“ЕООД  ЕИК 202572660,  със 

седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив, ул. „Васил Ихчиев“ No 50, ет.4, ап.12 област Пловдив 



 7. За обект:   Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 70,74 кв. м., а 

именно: кабинет № 2 с площ 17,85 кв. м; кабинет № 3 с площ 10,15 кв. м. ; кабинет № 4 с площ 11,16 кв. 

м.;  чакалня с площ 16,10 кв. м. и ½ ид. ч. санитарен възел с площ 1,98 кв. м., находящи се на втори етаж 

в масивна двуетажна сграда – здравна служба, построена в УПИ І – здравен дом, в кв. 60 по плана на с. 

Дълго поле, с предназначение – здравен дом 

 На първо място класира ЕТ „Д-Р ТАТЯНА ДЕЛИЙСКА  АИППДМ“  ЕИК 115531095, със 
седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив, ул. „Победа“ №54, област Пловдив с най висока 
предложена цена за наем на обявения имот публична общинска собственост -100.00 лв.(Сто лева) 
месечен наем.  

 На второ място класира ЕТ „Д-Р АНТОНИЯ СТОЙЧЕВА - ГУГОВА -АИППДМ“  ЕИК 
115544037,  със седалище и адрес на управление:  ГР. ПЛОВДИВ, ул. „КРАТОВО“ No 4, област Пловдив 

 9. За обект:   Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 17,64 кв. м., а 

именно: ½ ид.ч. кабинет№1 с площ 7,50 кв. м.; ½ ид.ч. кабинет№2 с площ 5,18 кв. м., ½ ид.ч. от чакалня 

с площ 3,82 кв. м. и ½ ид. ч. от санитарен възел с площ 1,14 кв. м., находящи се в масивна двуетажна 

сграда – културен дом, построена в УПИ ХVIIІ – културен дом, в кв. 40 по плана на с. Черноземен, с 

предназначение – здравна служба 

 На първо място класира Д-Р РАДОСВЕТА АНДРЕЕВА – АИППМП -60 “ ЕООД  ЕИК 
203948553,  със седалище и адрес на управление:  с. Калояново 4173, пл. Възраждане - поликлиника 
№ 4, област Пловдив с най висока предложена цена за наем на обявения имот публична общинска 
собственост - 18,00 лв. (Осемнадесет лева) месечен наем.  

 На второ място класира „АИППМП Д-Р МАРИЯ АНГЕЛОВА “ ЕООД  ЕИК 203958540,  със 

седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив 4023, област Пловдив, ж.к. Тракия, бл.21, ет.11, ап.61 

 10. За обект:    Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 17,64 кв. м., а 

именно: ½ ид.ч. кабинет№1 с площ 7,50 кв. м.; ½ ид.ч. кабинет№2 с площ 5,18 кв. м., ½ ид.ч. от чакалня 

с площ 3,82 кв. м. и ½ ид. ч. от санитарен възел с площ 1,14 кв. м., находящи се в масивна двуетажна 

сграда – културен дом, построена в УПИ ХVIIІ – културен дом, в кв. 40 по плана на с. Черноземен, с 

предназначение – здравна служба 

 На първо място класира „АИППМП Д-Р МАРИЯ АНГЕЛОВА “ ЕООД  ЕИК 203958540,  със 
седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив 4023, област Пловдив, ж.к. Тракия, бл.21, ет.11, ап.61 с 
най висока предложена цена за наем на обявения имот публична общинска собственост - 18,00 лв. 
(Осемнадесет лева) месечен наем.  

 На второ място класира Д-Р РАДОСВЕТА АНДРЕЕВА – АИППМП -60 “ ЕООД  ЕИК 
203948553,  със седалище и адрес на управление:  с. Калояново 4173, пл. Възраждане - поликлиника 
No 4, област Пловдив 

 11. За обект:     Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 24,96 кв. м., 
а именно:  помещение №1 с площ 17,10 кв. м. с предназначение лекарски кабинет и с прилежащите 
към него: чакалня с площ 5,25 кв. м. и санитарен възел с площ 2,61 кв. м., находящи се в масивна 
двуетажна сграда – културен дом, построена в УПИ І – културен дом, в кв. 50 по плана на с. Горна 
Махала 

 На първо място класира Д-Р РАДОСВЕТА АНДРЕЕВА – АИППМП -60 “ ЕООД  ЕИК 
203948553,  със седалище и адрес на управление:  с. Калояново 4173, пл. Възраждане - поликлиника 
№ 4, област Пловдив с най висока предложена цена за наем на обявения имот публична общинска 
собственост - 25,00 лв. (Двадесет и пет лева) месечен наем.  

 На второ място класира „АИППМП Д-Р МАРИЯ АНГЕЛОВА “ ЕООД  ЕИК 203958540,  със 
седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив 4023, област Пловдив, ж.к. Тракия, бл.21, ет.11, ап.61 

 

  



  

14. За обект:     Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 50,70 кв. м., а 

именно:  кабинет№1 с площ 17,50 кв. м.; кабинет№2 с площ 12,50 кв. м.; чакалня с площ 18,70 кв. м. и 

санитарен възел с площ 2 кв. м., находящи се на I-ви ет. от двуетажна масивна двуетажна сграда, 

построена в УПИ V – здравен дом, в кв. 46 по плана на с. Бегово, с предназначение – здравен дом 

 На първо място класира „Д-Р ДЕЛКА КАСАБОВА 71- АИППМП“ЕООД  ЕИК 202572660,  
със седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив, ул. „Васил Ихчиев“ № 50, ет.4, ап.12 област Пловдив 
с най висока предложена цена за наем на обявения имот публична общинска собственост - 61,00 лв.  
(Шестдесет и един лева) месечен наем.  

    На второ място класира „ФАМИЛИЯ МЕДИКА Д-Р МЛАДЕН ПЕТРОВ - АИППМП“ЕООД  

ЕИК 201846304,  със седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив, ул. „Ален Мак“ № 2, бл.8, вх.Б, ет.5, 

ап.41 

 15. За обект:      Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 29,70 кв. м., 

а именно: кабинет№4 с площ 17,50 кв. м.; чакалня с площ 12,20 кв. м., находящи се на II -ви ет. от 

двуетажна масивна двуетажна сграда, построена в УПИ V – здравен дом, в кв. 46 по плана на с. Бегово, 

с предназначение – здравен дом 

 На първо място класира НАНОДЕНТ - АГПППДМ“ООД  ЕИК 200085725,  със седалище и 

адрес на управление:  гр. Пловдив, ул. „СВЕТИ ГОРАЗД“ № 1, вх. Б, ет.2, ап.6 област Пловдив с най 

висока предложена цена за наем на обявения имот публична общинска собственост - 35,80 лв. 

(Тридесет и пет лева и 80 ст.) месечен наем.  

 На второ място класира МАРГАРИТА ХАРАЛАМБИЕВА ИЛИЕВ ЩЕРЕВА, ЕГН********** с 

постоянен адрес:  гр. Пловдив, ул. „ЯНКО САКЪЗОВ“ № 9, вх. Б, ет.2, ап.6 

 16. За обект:      Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 17,50 кв. м., 

а именно: кабинет№2 с площ 7,50 кв. м., чакалня с площ 7,50 кв. м. и  санитарен възел с площ 

2,50 кв. м., находящи се в Масивна сграда – , построена в УПИ II – училище, здравна служба  в кв. 2 по 

плана на с. Долна Махала, с предназначение – здравна служба 

 На първо място класира „Д-Р ДЕЛКА КАСАБОВА 71- АИППМП“ЕООД  ЕИК 202572660,  
със седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив, ул. „Васил Ихчиев“ № 50, ет.4, ап.12 област Пловдив 
с най висока предложена цена за наем на обявения имот публична общинска собственост -17,60 лв. 
(Седемнадесет лева и 60 ст.) месечен наем.  

     На второ място класира „ФАМИЛИЯ МЕДИКА Д-Р МЛАДЕН ПЕТРОВ - АИППМП“ЕООД  

ЕИК 201846304,  със седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив, ул. „Ален Мак“ № 2, бл.8, вх. Б, ет.5, 

ап.41 

 17. За обект:       Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 44,55 кв. м., 

а именно: помещение №1 с площ 19,50 кв. м с предназначение зъболекарски кабинет и с прилежащите 

към него: чакалня с площ 19,20 кв. м. и санитарен възел с площ 5,85 кв. м., находящи се в масивна 

двуетажна сграда – , построена в УПИ I – кметство и поща, в кв. 18 по плана на с. Долна Махала 

 На първо място класира НАНОДЕНТ - АГПППДМ“ООД  ЕИК 200085725,  със седалище и 

адрес на управление:  гр. Пловдив, ул. „СВЕТИ ГОРАЗД“ № 1, вх. Б, ет.2, ап.6 област Пловдив с най 

висока предложена цена за наем на обявения имот публична общинска собственост - 44,70 лв. 

(Четиридесет и четири лева и 70 ст.) месечен наем.  

 На второ място класира МАРГАРИТА ХАРАЛАМБИЕВА ИЛИЕВ ЩЕРЕВА, ЕГН********** с 

постоянен адрес:  гр. Пловдив, ул. „ЯНКО САКЪЗОВ“ № 9, вх. Б, ет.2, ап.6 

  



 

 18. За обект:  Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 21,00 кв. м., а 

именно: кабинет№1 с площ 12,00 кв. м.; чакалня с площ 8,00 кв. м. и  санитарен възел с площ 1,00 кв. 

м., находящи се в масивна двуетажна сграда - построена в УПИ І-здравна служба, в кв. 45 по плана на с. 

Отец Паисиево, с предназначение – здравна служба 

 На първо място класира „Д-Р ДЕЛКА КАСАБОВА 71- АИППМП“ЕООД  ЕИК 202572660,  
със седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив, ул. „Васил Ихчиев“ № 50, ет.4, ап.12 област Пловдив 
с най висока предложена цена за наем на обявения имот публична общинска собственост - 21,40 лв. 
(Двадесет и един лева и 40 ст.) месечен наем.  

  На второ място класира „ФАМИЛИЯ МЕДИКА Д-Р МЛАДЕН ПЕТРОВ - АИППМП“ЕООД  

ЕИК 201846304,  със седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив, ул. „Ален Мак“ № 2, бл.8, вх. Б, ет.5, 

ап.41 

 20. За обект:     Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 53,73 кв. м., 

а именно: кабинет№2 с площ 15,70 кв. м.; кабинет№3 с площ 15,70 кв. м., ½ ид.ч. от чакалня с площ 

20,30 кв. м. и ½ ид. ч. от санитарен възел с площ 2,025 кв. м., находящи се в масивна сграда - построена 

в УПИ XІ-здравен дом, в кв. 45 по плана на с. Песнопой, , с предназначение – здравен дом 

 На първо място класира БНМП ЕВРОМЕД 6190- ГППМП“ООД  ЕИК 200719300,  със 
седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив4002, област Пловдив, община Пловдив район р-н 
Централен БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ № 2 с най висока предложена цена за наем на обявения имот публична 
общинска собственост е 66,00 лв. (Шестдесет и шест лева) – месечен наем. 

 
 На второ място класира „ФАМИЛИЯ МЕДИКА Д-Р МЛАДЕН ПЕТРОВ - АИППМП“ЕООД  

ЕИК 201846304,  със седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив, ул. „Ален Мак“ № 2, бл.8, вх.Б, ет.5, 
ап.41 

 21. За обект:      Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 24,80 кв. м., 
а именно: кабинет№1 с площ 19,20 кв. м. и чакалня с площ 5,60 кв. м., находящи се в масивна сграда - 
построена в УПИ IIІ-магазин, им. №189 в кв. 24 по плана на с. Сухозем, с предназначение – здравен 
дом 

 На първо място класира „Д-Р ДЕЛКА КАСАБОВА 71- АИППМП“ЕООД  ЕИК 202572660,  
със седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив, ул. „Васил Ихчиев“ № 50, ет.4, ап.12 област Пловдив 
с най висока предложена цена за наем на обявения имот публична общинска собственост - 25,00 лв. 
(Двадесет и пет лева) месечен наем.  

    На второ място класира „ФАМИЛИЯ МЕДИКА Д-Р МЛАДЕН ПЕТРОВ - АИППМП“ЕООД  

ЕИК 201846304,  със седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив, ул. „Ален Мак“ No 2, бл.8, вх.Б, ет.5, 

ап.41 

 22. За обект:      Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 40,00 кв. м., 

а именно: кабинет№1 с площ 16,00 кв. м.; чакалня с площ 24,00 кв. м., находящи се в масивна сграда с 

идентификатор 63553.501.239.2, находяща се в ПИ с идентификатор 63553.501.239 – здравен дом   по 

КККР  на село Ръжево,  Пловдивска област, с предназначение – здравен дом 

 На първо място класира ЕТ„Д-Р ПЕНКА ЦАРЕВА - АИППМП“  ЕИК 115778015,  със 
седалище и адрес на управление:  с. Ръжево Конаре, ул. „71-ва“ № 5, област Пловдив с най висока 
предложена цена за наем на обявения имот публична общинска собственост - 41,00 лв. (Четиридесет 
и един лева) месечен наем.  

    На второ място класира „Д-Р ОГНЯН СТОЯНОВ – АИППМП 2017“ЕООД  ЕИК 204501879,  

със седалище и адрес на управление:  с. Ръжево Конаре 4170, област Пловдив, община Калояново, ул. 

56-та № 5  

  

 



 

23. За обект:       Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 47,83 кв. м., а 

именно: кабинет№1 с площ 15,40 кв. м.; ½ ид.ч. от кабинет№3 с площ 11,70 кв. м ; ½ ид.ч. кабинет№5 с 

площ 7,70 кв. м., ½ ид.ч. кабинет№6 с площ 4,90 кв. м. 1/3 ид.ч. от чакалня с площ 6,73 кв. м. и 1/3 ид. ч. от 

санитарен възел с площ 1,40 кв. м., находящи се на първия етаж в двуетажна масивна сграда с 

идентификатор 63567.402.407.3, находяща се в ПИ с идентификатор 63567.402.407  – здравно 

заведение   по КККР  на село Ръжево Конаре,  Пловдивска област,  с предназначение – здравно 

заведение 

 На първо място класира ЕТ„Д-Р ПЕНКА ЦАРЕВА - АИППМП“  ЕИК 115778015,  със 
седалище и адрес на управление:  с. Ръжево Конаре, ул. „71-ва“ № 5, област Пловдив с най висока 
предложена цена за наем на обявения имот публична общинска собственост - 67,00 лв. (Шестдесет и 
седем лева) месечен наем.  

   На второ място класира „Д-Р ОГНЯН СТОЯНОВ – АИППМП 2017“ЕООД  ЕИК 204501879,  

със седалище и адрес на управление:  с. Ръжево Конаре 4170, област Пловдив, община Калояново, ул. 

56-та № 5  

 24. За обект:        Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 45,63 кв. 

м., а именно: ½ ид.ч. от кабинет№3 с площ 11,70 кв. м.; кабинет№4 с площ 13,20 кв. м.; ½ ид.ч. от 

кабинет№5 с площ 7,70 кв. м., ½ ид.ч. кабинет№6 с площ 4,90 кв. м. 1/3 ид.ч. от чакалня с площ 6,73 кв. 

м. и 1/3 ид. ч. от санитарен възел с площ 1,40 кв. м., находящи се на първия етаж в двуетажна масивна 

сграда с идентификатор 63567.402.407.3, находяща се в ПИ с идентификатор 63567.402.407  – 

здравно заведение   по КККР  на село Ръжево Конаре,  Пловдивска област, с предназначение – 

здравно заведение 

 На първо място класира „Д-Р ОГНЯН СТОЯНОВ – АИППМП 2017“ЕООД  ЕИК 204501879,  
със седалище и адрес на управление:  с. Ръжево Конаре 4170, област Пловдив, община Калояново, ул. 
56-та № 5 с най висока предложена цена за наем на обявения имот публична общинска собственост - 
66,00 лв. (Шестдесет и шест лева) месечен наем.  

   На второ място класира ЕТ„Д-Р ПЕНКА ЦАРЕВА - АИППМП“  ЕИК 115778015,  със 

седалище и адрес на управление:  с. Ръжево Конаре, ул. „71-ва“ No 5, област Пловдив 

 25. За обект:   Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 19,33 кв. м., а 

именно: кабинет№2 с площ 11,20 кв. м.; 1/3 ид.ч. от чакалня с площ 6,73 кв. м. и 1/3 от санитарен възел с 

площ 1,40 кв. м., находящи се на първия етаж в двуетажна масивна сграда с идентификатор 

63567.402.407.3, находяща се в ПИ с идентификатор 63567.402.407  – здравно заведение   по КККР  

на село Ръжево Конаре,  Пловдивска област, с предназначение – здравно заведение 

 На първо място класира АИППМПДМ Д-Р ЗАПРЯН САНТИРОВ“  ЕООД  ЕИК 202906430,  
със седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив 4000, област Пловдив, община Пловдив, район р-н 
Тракия, ж.к. Тракия, бл. 282, вх. В, ет. 3, ап. 7 с най висока предложена цена за наем на обявения имот 
публична общинска собственост -  30,00 лв. (Тридесет лева) месечен наем.  

 На второ място класира „АИППМПДМ Д-Р Д-р СЛАВКО СЛАВЕНКОВ“  ЕООД  ЕИК 

203243438,  със седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив 4000, област Пловдив, община 

Пловдив, район р-н Централен, ул. Месемврия №7, ет. 1, ап. 1 

 26. За обект:    Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 57,45 кв. м., а 

именно: кабинет№1 с площ 13,50 кв. м.; чакалня с площ 16,35 кв. м.; санитарен възел с площ 3,30 кв. м.; 

кабинет№2 с площ 12,30 кв. м. и съблекалня с площ 12,00 кв. м., находящи се на втори етаж в 

двуетажна масивна сграда с идентификатор 63567.402.407.3, находяща се в ПИ с идентификатор 

63567.402.407  – здравно заведение   по КККР  на село Ръжево Конаре,  Пловдивска област, с 

предназначение – здравно заведение 

  



 

 На първо място класира ЕТ „Д-Р АНТОНИЯ СТОЙЧЕВА - ГУГОВА -АИППДМ“  ЕИК 
115544037,  със седалище и адрес на управление:  ГР. ПЛОВДИВ, ул. „КРАТОВО“ № 4, област Пловдив с 
най висока предложена цена за наем на обявения имот публична общинска собственост - 82,00 лв. 
(Осемдесет и два лева) месечен наем.  

 На второ място класира ЕТ „Д-Р ТАТЯНА ДЕЛИЙСКА  АИППДМ“  ЕИК 115531095,  със 

седалище и адрес на управление:  ГР. ПЛОВДИВ, ул. „ПОБЕДА“ No 54, 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. 

Съгласно чл.72 от Наредбата за общинска собственост, настоящата заповед да се обяви на 
публично място. 

 
 
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 
 КМЕТ НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


