
 
 

З А П О В Е Д 
№ 60 

с. Калояново, 12.02.2019 г. 
 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.72 от НРПУРОИ  и  въз основа на протокол № 1 от 

11.02.2019 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 11.02.2019 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 16,66 кв. м., а 

именно: кабинет№3 с площ 11,70 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 ХРИСТИНА ИВАНОВА ИВАНОВА, ЕГН **********,  с постоянен 
адрес:  гр. Пловдив, ул. „Обнова“ № 42, 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 Д-Р АНГЕЛИНА ЧУДОМИРОВА ТАШЕВА, ЕГН **********,  с 
постоянен адрес:  гр. Пловдив, ул. „Райна Княгиня“ № 2, област Пловдив 

 2. За обект: Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 37,71 кв. м., а 
именно: кабинет№3 с площ 19,61 кв. м.;  ½ ид.ч. от чакалня с площ 12,80 кв. м. и ½ ид. ч. от санитарен 
възел с площ 5,30 кв. м., находящи се в масивна сграда – здравна служба, построена в УПИ IIІ – здравна 
служба, в кв. 56 по плана на с. Иван Вазово, с предназначение – здравна служба  

 
 На първо място класира Д-Р ХРИСТИНА ИВАНОВА ИВАНОВА, ЕГН **********,  с постоянен 

адрес:  гр. Пловдив, ул. „Обнова“ № 42, област Пловдив с най висока предложена цена за наем на 
обявения имот публична общинска собственост  - 40.40 лв. (Четиридесет лева и 40 ст.) месечен наем.  

  На второ място класира Д-Р АНГЕЛИНА ЧУДОМИРОВА ТАШЕВА, ЕГН **********,  с 
постоянен адрес:  гр. Пловдив, ул. „Райна Княгиня“ No 2, област Пловдив 

 3. За обект:  Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 39,33 кв. м., а 
именно: кабинет№1 с площ 17,00 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 
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 На първо място класира Д-Р ХРИСТИНА ИВАНОВА ИВАНОВА, ЕГН **********,  с постоянен 
адрес:  гр. Пловдив, ул. „Обнова“ № 42, област Пловдив с най висока предложена цена за наем на 
обявения имот публична общинска собственост  - 50.00 лв. (Петдесет лева) месечен наем.  

  На второ място класира Д-Р АНГЕЛИНА ЧУДОМИРОВА ТАШЕВА, ЕГН **********,  с 
постоянен адрес:  гр. Пловдив, ул. „Райна Княгиня“ № 2, област Пловдив 

 
 4. За обект:  Помещение с площ от 37 кв.м., находящо се на І-ви етаж от МС “Кметство и 

поща” построена в УПИ І от кв.60 по ПУП на село Дълго поле, община Калояново, Пловдивска област 

 На първо място класира НЧ“ВАСИЛ ЛЕВСКИ – 1927“ С. ДЪЛГО ПОЛЕ  ЕИК, 000456840 
със седалище и адрес на управление:  с. Дълго поле, област Пловдив, ул. 48-ма, №4 , представлявано от 
ЗЛАТКА ПЕТКОВА АНГЕЛОВА, ЕГН **********, ПРЕДСЕДАТЕЛ с най висока предложена цена за наем на 
обявения имот публична общинска собственост –1.20 лв.(Един лева и 20 ст.) месечен наем.  

 На второ място класира ОБЩИНСКО СДРУЖЕНИЕ „КУЛТУРА“ - КАЛОЯНОВО  ЕИК, 

825326392 със седалище и адрес на управление:  с. Калояново, област Пловдив, пл. „Възраждане“, №6 

представлявано от АНКА ИВАНОВА БЕКИРОВА, ЕГН **********, ПРЕДСЕДАТЕЛ 

 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. 

 
 
ВЕСЕЛИН БОНОВ 
ИД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО 
Зап.№58/11.02.2019 г. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


