
 

З А П О В Е Д 
№ 88 

с. Калояново, 17.03.2021 г. 
 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.72 от НРПУРОИ  и  въз основа на протокол №2 от 
16.03.2021 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 16.03.2021 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 10 /ДЕСЕТ/ ГОДИНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – 

ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: 
  
2.За обект: Помещение /стая/ с площ от 20 (двадесет) кв.м., представляваща обособена част 

от недвижим имот, находящ се в МС  с площ от 40 кв.м., построена в имот № 428 в кв. 61 по ПУП на с. 

Дълго поле, Пловдивска област 

 На първо място класира ИВАНКА ИВАНОВА БОШНАКОВА, ЕГН ********** с постоянен 
адрес: с. Дуванлии, община Калояново, ул. Елин Пелин №4  с най висока предложена цена за наем на 
обявения имот частна общинска собственост - 30.00 лв. (Тридесет лева) - месечен наем.  

  
 На второ място класира ЕКАТЕРИНА ЙОСИФОВА ТОМОВА, ЕГН ********** с постоянен 

адрес: с. Дълго поле, ул. „14-та“ №2 
 
 II. ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА  ОПЕРАТОР за възлагане стопанисването, 

поддръжката и експлоатацията чрез предоставянето му  под наем за срок от 10 /ДЕСЕТ/ 
ГОДИНИ:  

 1. За обект: Язовир с идентификатор 54465.31.769 с площ : 33555 кв.м. по КККР на с. Отец 
Паисиево, община Калояново, област Пловдив, местност „АИ ГЬОЛ” 

 
На първо място класира „ЛАНД-ИНС“ ЕООД ЕИК 201781123 със седалище и адрес на 

управление: гр. Пловдив 4000, район Централен, ул. „Райко Даскалов” № 68, ет.2, ап. офис 12 
представлявано от НИКОЛА КОСТАДИНОВ ТАУШАНОВ ЕГН ********** – управител  с най висока 
предложена цена за избор на  оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията 
чрез предоставянето му  под наем на обявения имот публична общинска собственост - 680.00 лв. 
(Шестстотин и осемдесет лева) - годишен наем .  

 
На второ място класира РАНГЕЛ ПЕНЧЕВ ПАПАЗОВ ЕГН ********** с постоянен адрес – с. 

Калояново, ул. „Средна гора“ №4, Пловдивска област 
 
V. ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: 
 
1. За обект: УПИ I – за обществено – обслужващи дейности с площ от 4509  кв.м. в кв. 12 по 

ПУП на с. Черноземен, Пловдивска област 
 
     На първо място класира „СПАСОВ КАР“ ЕООД ЕИК  203376376 със седалище и адрес на 

управление:  гр. София, община Столична, район Подуяне, ул. „Хан Кардам № 39 с управител КИРИЛ 
ИЛИЕВ СПАСОВ ЕГН ********** с най висока предложена цена за продажба по реда на чл.35 ал.1 и 6 от  

                       

 

ОБЩИНА  КАЛОЯНОВО 
     пл. “Възраждане” № 6 

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

     http://www.kaloynovo.org/ 

    E-mail: kaloianovo@mail-bg.com       

 

 

http://www.kaloynovo.org/


ЗОС, чрез покупко-продажба за обявения имот частна общинска собственост – 45 883.00 лв. 
(Четиридесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и три лева). 

 
    На второ място класира „В и ДЕМЕРДЖИЕВИ“ ЕООД ЕИК  202170626 със седалище и 

адрес на управление:  с. Калояново, община Калояново, ул. „Асен Гаргов № 6 с управител МЛАДЕН 
МИЛЕВ ДЕМЕРДЖИЕВ ЕГН ********** 

 

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 
 


