
 

З А П О В Е Д 
№ 185 

с. Калояново, 25.05.2021 г. 
 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.72 от НРПУРОИ  и  въз основа на протокол №3 от 
21.05.2021 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 21.05.2021 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 – 

ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: 

  1. За обект: Петно /по одобрена схема/ с площ от 5 кв.м. - западно от кв.55 по плана на с. 
Песнопой, област Пловдив  

  
      На първо място класира НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ПИРОНКОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес: 

с. Песнопой, община Калояново, ул. 13-та №8  с най висока предложена цена за наем на обявения имот 
публична общинска собственост -  9.00 лв. (Девет лева) - месечен наем .  

 
 На второ място класира МАРИЯ КОСТОВА ПОПОВА, ЕГН ********** с постоянен адрес: гр. 

Сливен, община Сливен, ул. „Йордан Йовков“ №10 
 
II. ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: 
 
2. За обект:  ПИ с идентификатор 32038.3.164  с площ : 2135 кв.м. с н.т.п. нива по КККР на с. 

Иван Вазово, община Калояново, област Пловдив, местност „ГЕОРГ. ЧЕРКОВА ” 
 

   На първо място класира „АЛЕКСРЕНТ“ ЕООД ЕИК 206215289 със седалище и адрес на 
управление: гр. София, Община: Столична, р-н Красна поляна, ж.к. Западен парк, № 128, ет. 1, ап. 4 
представлявано от АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – управител 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 – 1 400.00 лв. (Хиляда и четиристотин лева).  

 
На второ място класира НИКОЛАЙ МАНОЛОВ БОЯДЖИЕВ ЕГН ********** с постоянен адрес 

– гр. Смолян, ул. „Хан Пресиян“ №32, Пловдивска област 
 

3. За обект:   ПИ с идентификатор 32038.3.166  с площ : 10607 кв.м. с н.т.п. нива по КККР на с. 

Иван Вазово, община Калояново, област Пловдив, местност „ГЕОРГ. ЧЕРКОВА ” 

   На първо място класира „АЛЕКСРЕНТ“ ЕООД ЕИК 206215289 със седалище и адрес на 
управление: гр. София, Община: Столична, р-н Красна поляна, ж.к. Западен парк, № 128, ет. 1, ап. 4 
представлявано от АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – управител 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 – 6 900.00 лв. (Шест хиляди и деветстотин лева).   

 

На второ място класира НИКОЛАЙ МАНОЛОВ БОЯДЖИЕВ ЕГН ********** с постоянен адрес 
– гр. Смолян, ул. „Хан Пресиян“ №32, Пловдивска област 
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4. За обект:    ПИ с идентификатор 32038.3.194  с площ : 54791 кв.м. с н.т.п. нива по КККР на с. 

Иван Вазово, община Калояново, област Пловдив, местност „ГЕОРГ. ЧЕРКОВА ” 

   На първо място класира „АЛЕКСРЕНТ“ ЕООД ЕИК 206215289 със седалище и адрес на 
управление: гр. София, Община: Столична, р-н Красна поляна, ж.к. Западен парк, № 128, ет. 1, ап. 4 
представлявано от АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – управител 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 – 35 650.00 лв. (Тридесет и пет хиляди, шестстотин и петдесет лева).   

 
На второ място класира НИКОЛАЙ МАНОЛОВ БОЯДЖИЕВ ЕГН ********** с постоянен адрес 

– гр. Смолян, ул. „Хан Пресиян“ №32, Пловдивска област 
        
       III. ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: 

1. За обект:  Новообразуван имот №504.469 с площ от 1025 кв.м. в кадастрален район 504 по 

плана на новообразуваните имоти на местност „Зад Песнопой“ в землището на с. Песнопой, област 

Пловдив 

   На първо място класира ИВАН РАДЕВ ТЕРЗИЙСКИ ЕГН ********** с постоянен адрес – гр. 
Пловдив, ул. „Водолей“ №15 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 – 2 051.00 лв. (Две 
хиляди, петдесет и един лева).   

   
   На второ място класира ЯСЕН СТАМЕНОВ СТАМЕНОВ ЕГН ********** с постоянен адрес – гр. 

Пловдив, ул. „Аксентии Велешки“ №42А 
 

2. За обект:  Новообразуван имот №504.351 с площ от 609 кв.м. в кадастрален район 504 по 

плана на новообразуваните имоти на местност „Зад Песнопой“ в землището на с. Песнопой, 

Пловдивска област 

   На първо място класира ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГАРГОВ ЕГН ********** с постоянен адрес – с. 
Калояново, ул. „Стефан Стамболийски“ №11, Пловдивска област 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 – 1 350.00 лв. (Хиляда триста и петдесет лева).   

 
На второ място класира ДРАГАН АТАНАСОВ ЗЛАТАНСКИ ЕГН ********* с постоянен адрес – 

с. Калояново, ул. „Христо Ботев“ №2, Пловдивска област 

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. 

 
 
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО 
 


