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З А П О В Е Д 

№ РД - 461 

с. Калояново, 11.10.2022 г. 

На основание чл. 59 от Наредбата за общинска собственост по чл. 8 от ЗОС, относно 
откриване на процедура за провеждане на търг и чл.44 ал.2 от ЗМСМА 

 
Н А Р Е Ж Д А М: 

 
НАЗНАЧАВАМ КОМИСИЯ: 
 
 Която да проведе търг с тайно наддаване за наем,  продажба и аренда на следните 

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

ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: 
 1.Петно /по одобрена схема/ с площ от 3 кв.м. за поставяне на преместваемо съоръжение – 

кафе-автомат и „вендинг“-автомат на северен тротоар по  улица с осови точки №№ 53-52 пред УПИ I-
озеленяване от кв.20 по плана на с. Долна Махала, община Калояново, област Пловдив с н.т.ц. – 3.00 лв. 
-  месечен наем. 

 II. ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: 
 1. УПИ III- 11 с площ от 837 кв.м. в кв. 8 по ПУП на с. Бегово, Пловдивска област  с н.т.ц. -      

9 935.00 лв. 
 2. УПИ V- 20 с площ  от 666 кв.м. в кв. 9 по ПУП на с. Бегово, Пловдивска  област с н.т.ц. –         

7 905.00 лв. 
 3. УПИ V-88 с площ 880 кв.м. в кв. 10 по ПУП на с. Бегово, Пловдивска  област с н.т.ц. –              

10 445.00 лв. 
 4. Новообразуван имот №534.8 целия с площ от 3084 кв.м. в кадастрален район 534 по 

плана на новообразуваните имоти на местност „Брястова кория“ в землището на с. Отец Паисиево, 
Община Калояново, Пловдивска с н.т.ц. –14 400.00 лв. 

 5. Новообразуван имот №533.167 целия с площ от 258 кв.м. в кадастрален район 533 по 
плана на новообразуваните имоти на местност „Юрта“ в землището на с. Отец Паисиево, Община 
Калояново, Пловдивска област с н.т.ц. –1 300.00 лв.  

 6. Новообразуван имот №533.168 целия с площ от 394 кв.м. в кадастрален район 533 по 
плана на новообразуваните имоти на местност „Юрта“ в землището на с. Отец Паисиево, Община 
Калояново, Пловдивска област с н.т.ц. –1 990.00 лв. 

 7.Новообразуван имот №504.407 целия с площ от 275 кв.м. в кадастрален район 504 по 
плана на новообразуваните имоти на местност „Зад Песнопой“ в землището на с. Песнопой, Община 
Калояново, Пловдивска област с н.т.ц. - 605.00 лв. 

 8. ПИ с идентификатор 29475.9.403 с площ 6188 кв. м, н.т.п. изоставена нива по КККР на с. 
Житница, област Пловдив, местност „ТЕРАСИТЕ“ с н. т. ц. - 7 475.00 лв.  

 9. УПИ XXXVIІI – 704 с площ от 1018 кв.м. в кв. 58 по ПУП на с. Житница, Пловдивска област 
с н.т.ц.- 18 833.00 лв. 

 10. ПИ № 735 с площ от 322 кв.м. в кв. 58 по ПУП на с. Житница, Пловдивска област    с н.т.ц.- 
6 118.00 лв. 

  III. АРЕНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ОТ ОПФ ЗА СРОК ОТ 5/ПЕТ/ ГОДИНИ: 
 1. ПИ с идентификатор 63567.96.1 с площ : 11980 кв.м., н.т.п. нива по КККР на с. Ръжево 

Конаре, област Пловдив, местност „Талпите“ с н.т.ц. – 393.00 лв. – годишна арендна вноска. 
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  IV. АРЕНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ОТ ОПФ ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ ГОДИНИ: 
 1. ПИ с идентификатор 63567.200.658 с площ : 12942 кв.м., н.т.п. деградирала орна земя по 

КККР на с. Ръжево Конаре, област Пловдив, местност „Георгиев кладенец“ с н.т.ц. – 425.00 лв. – годишна 
арендна вноска. 

 2. 19430 кв.м. /19509 кв.м идеални части от ПИ с идентификатор 63567.250.54 с площ : 19509 
кв.м., н.т.п. овощна градина по КККР на с. Ръжево Конаре, област Пловдив, местност „Георгиев кладенец“ 
с н.т.ц. – 657.00 лв. – годишна арендна вноска. 

 3. ПИ с идентификатор 81133.8.13 с площ : 19928 кв.м., н.т.п: нива по КККР на с. Черноземен,  
област Пловдив, местност „Черноземен“ с н.т.ц. – 996.00 лв. – годишна арендна вноска. 

 4. ПИ с идентификатор 81133.10.5 с площ : 15704 кв.м., н.т.п: нива по КККР на с. Черноземен,  
област Пловдив, местност „Черноземен“ с н.т.ц. – 785.00 лв. – годишна арендна вноска. 

 5. ПИ с идентификатор 81133.40.11 с площ : 15999 кв.м., н.т.п: нива по КККР на с. Черноземен,  
област Пловдив, местност „Черноземен“ с н.т.ц. – 800.00 лв. – годишна арендна вноска. 

 6. ПИ с идентификатор 03085.38.58  с н.т.п. – Оризище с площ : 18377 кв.м. по КККР на с. 
Бегово,  област Пловдив, местност „КИСЬОВА КОРИЯ“ с н.т.ц. – 735.00 лв. – годишна арендна вноска. 

 7. ПИ с идентификатор 03085.38.68  с н.т.п. – Оризище с площ : 15832 кв.м. по КККР на с. 
Бегово,  област Пловдив, местност „КИСЬОВА КОРИЯ“ с н.т.ц. – 633.00 лв. – годишна арендна вноска. 

 8. ПИ с идентификатор 03085.38.70  с н.т.п. – Оризище с площ : 33579 кв.м. по КККР на с. 
Бегово,  област Пловдив, местност „КИСЬОВА КОРИЯ“ с н.т.ц. – 1343.00 лв. – годишна арендна вноска. 

 9. ПИ с идентификатор 03085.38.104  с н.т.п. – Оризище с площ : 1482 кв.м. по КККР на с. 
Бегово,  област Пловдив, местност „КИСЬОВА КОРИЯ“ с н.т.ц. – 59.00 лв. – годишна арендна вноска. 

 10. ПИ с идентификатор 03085.38.105  с н.т.п. – Оризище с площ : 11297 кв.м. по КККР на с. 
Бегово,  област Пловдив, местност „КИСЬОВА КОРИЯ“ с н.т.ц. – 452.00 лв. – годишна арендна вноска. 

 11. ПИ с идентификатор 03085.39.7 с н.т.п. – Оризище с площ : 49558  кв.м. по КККР на с. 
Бегово,  област Пловдив, местност „КАСАБ ДЕРЕ“ с н.т.ц. – 1982.00 лв. – годишна арендна вноска. 

 12. ПИ с идентификатор 03085.39.8 с н.т.п. – Оризище с площ : 20951  кв.м. по КККР на с. 
Бегово,  област Пловдив, местност „КАСАБ ДЕРЕ“ с н.т.ц. – 838.00 лв. – годишна арендна вноска. 

 13. ПИ с идентификатор 03085.39.9 с н.т.п. – Оризище с площ : 8792  кв.м. по КККР на с. Бегово,  
област Пловдив, местност „КАСАБ ДЕРЕ“ с н.т.ц. – 351.00 лв. – годишна арендна вноска. 

 14. ПИ с идентификатор 03085.39.16 с н.т.п. – Оризище с площ : 10048  кв.м. по КККР на с. 
Бегово,  област Пловдив, местност „КАСАБ ДЕРЕ“ с н.т.ц. – 402.00 лв. – годишна арендна вноска. 

 15. ПИ с идентификатор 03085.39.17 с н.т.п. – Оризище с площ : 10056  кв.м. по КККР на с. 
Бегово,  област Пловдив, местност „КАСАБ ДЕРЕ“ с н.т.ц. – 402.00 лв. – годишна арендна вноска. 

 16. ПИ с идентификатор 03085.39.18 с н.т.п. – Оризище с площ : 16732  кв.м. по КККР на с. 
Бегово,  област Пловдив, местност „КАСАБ ДЕРЕ“ с н.т.ц. – 669.00 лв. – годишна арендна вноска. 

 17. ПИ с идентификатор 03085.39.31 с н.т.п. – Оризище с площ : 13621  кв.м. по КККР на с. 
Бегово,  област Пловдив, местност „КАСАБ ДЕРЕ“ с н.т.ц. – 545.00 лв. – годишна арендна вноска. 

 18. ПИ с идентификатор 03085.39.32 с н.т.п. – Оризище с площ : 18396  кв.м. по КККР на с. 
Бегово,  област Пловдив, местност „КАСАБ ДЕРЕ“ с н.т.ц. – 736.00 лв. – годишна арендна вноска. 

 19. ПИ с идентификатор 03085.39.33 с н.т.п. – Оризище с площ : 16990 кв.м. по КККР на с. 
Бегово,  област Пловдив, местност „КАСАБ ДЕРЕ“ с н.т.ц. – 680.00 лв. – годишна арендна вноска. 

 20. ПИ с идентификатор 03085.39.35 с н.т.п. – Оризище с площ : 52111 кв.м. по КККР на с. 
Бегово,  област Пловдив, местност „КАСАБ ДЕРЕ“ с н.т.ц. – 2084.00 лв. – годишна арендна вноска. 

 21. ПИ с идентификатор 03085.39.42 с н.т.п. – Оризище с площ : 31942 кв.м. по КККР на с. 
Бегово,  област Пловдив, местност „КАСАБ ДЕРЕ“ с н.т.ц. – 1278.00 лв. – годишна арендна вноска. 

 22. ПИ с идентификатор 03085.39.49 с н.т.п. – Оризище с площ : 2622 кв.м. по КККР на с. 
Бегово,  област Пловдив, местност „КАСАБ ДЕРЕ“ с н.т.ц. – 105.00 лв. – годишна арендна вноска. 

 23. ПИ с идентификатор 03085.39.54 с н.т.п. – Оризище с площ : 43374 кв.м. по КККР на с. 
Бегово,  област Пловдив, местност „КАСАБ ДЕРЕ“ с н.т.ц. – 1735.00 лв. – годишна арендна вноска. 

 24. ПИ с идентификатор 03085.39.56 с н.т.п. – Оризище с площ : 45774 кв.м. по КККР на с. 
Бегово,  област Пловдив, местност „КАСАБ ДЕРЕ“ с н.т.ц. – 1831.00 лв. – годишна арендна вноска. 

 25. ПИ с идентификатор 03085.39.58 с н.т.п. – Оризище с площ : 31690 кв.м. по КККР на с. 
Бегово,  област Пловдив, местност „КАСАБ ДЕРЕ“ с н.т.ц. – 1268.00 лв. – годишна арендна вноска. 

 26. ПИ с идентификатор 03085.39.59 с н.т.п. – Оризище с площ : 18745 кв.м. по КККР на с. 
Бегово,  област Пловдив, местност „КАСАБ ДЕРЕ“ с н.т.ц. – 750.00 лв. – годишна арендна вноска. 

 27. ПИ с идентификатор 03085.39.108 с н.т.п. – Оризище с площ : 3888 кв.м. по КККР на с. 
Бегово,  област Пловдив, местност „КАСАБ ДЕРЕ“ с н.т.ц. – 156.00 лв. – годишна арендна вноска. 
 

  Всички цени са без ДДС. 
  
 
  



 1. Търгът да се проведе на 17.11.2022 година от 10.00 часа в заседателната зала на община 
Калояново етаж 3 

 2. Размер на депозита за участие в търга определям  50% от начална тръжна цена. 
 3. Оглед на имотите, предмет на търга може да се извърши всеки работен ден от 10.00 часа – 

16.30 часа чрез кметствата. 
 4. Обявление да се направи във вестник “Марица” - Пловдив. 
 5. Депозит за участие в търга, заявление и предложение се приемат до 16.11.2022 година – 

16.30 часа в общинска администрация Калояново. 
 6. В същия срок се купува и тръжна документация, която включва: 
 Заявление за участие в търг; декларация за оглед и др. 
 извлечение от заповедта на кмета на община Калояново 
 проектодоговор за наем, аренда и продажба 
 регламент на търга 
 7. Определям цена на тръжната документация – 30.00 лв. 
 8. Кандидатът или упълномощен от него представител подава заявлението за участие в 

запечатан непрозрачен плик лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху 
плика посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес, обекта 
предмет на търга - описан подробно, предлаганата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен 
плик с надпис "Предлагана цена", поставен в плика със заявлението за участие. 

 9. За резултатите от търга, комисията съставя протокол в 3 /три/ екземпляра, като препис от 
него да се представи за издаване на заповед по чл.72 от Наредбата за общинската собственост. 

 10. След като заповедта по чл.72  от Наредбата за общинската собственост влезе в сила, тя се 
връчва на наемателя, арендатора и купувача. Същият е длъжен да внесе в община Калояново след 14 
дневен срок  цената постигната на търга за спечеления обект, дължимите данъци (ДДС) и необходимите 
разноски по прехвърляне на имота. 

 11. Въз основа на влязла в сила заповед по чл.75  от Наредбата за общинската собственост и 
надлежен документ за платена цена, представена от купувача, арендатора и наемателя, кмета на община 
Калояново сключва договор за  наем, аренда и продажба на имота в 7 дневен срок от плащането. 

 12. На не спечелилите търга участници, депозита се връща след закриване на търга. 
 13. Не се връща депозита на участник, който е определен за спечелил търга, но откаже да 

заплати предлаганата от него цена. 
 Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите длъжностни лица за 

сведение и изпълнение. 
          

 ВИКТОРИЯ МИХАЙЛОВА:   
Кмет на община Калояново 
 


