
 

З А П О В Е Д 
№ РД - 530 

с. Калояново, 21.11.2022 г. 
 

 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.72 от НРПУРОИ  и  въз основа на протокол №4 от 17.11.2022 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 17.11.2022 год. търг с тайно 

наддаване за отдаване под наем, продажба и аренда по реда на чл.68 от НРПУРОИ, както следва 
 
  От раздел  I. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ ГОДИНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – 

ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: 

  1. За обект: 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 

 
  На първо място класира ИЛИЯ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес: с. Долна 

махала, ул. „5-та“ №2, община Калояново, област Пловдив с най висока предложена цена за наем за 
обявения имот частна общинска собственост – 5.00 лв. (Пет лева) -  месечен наем.    

 
  На второ място класира АТАНАС ИЛИЕВ АНГЕЛОВ, ЕГН **********  с постоянен адрес: с. Долна 

махала, ул. „18-та“ №2, община Калояново, област Пловдив 
 
  От раздел II. ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: 

   9. За обект: УПИ XXXVIІI – 704 с площ от 1018 кв.м. в кв. 58 по ПУП на с. Житница, Пловдивска област 
 
   На първо място класира „ВИКТОРИЯ ИСТЕЙТ“ ЕООД, ЕИК 206396477  със седалище и адрес на 

управление с. Житница, п.к. 4172, ул. "Първа" № 2з Област: Пловдив, Община: Калояново, представлявано 
от ВЕЛИЧКО ЙОСИФОВ ЯКОВ – 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 – 19 200.00 лв. 
(Деветнадесет хиляди и двеста лева).   

 
    На второ място класира РАДОСТИНА ФРАНЦОВА ЧАЛЪКОВА, ЕГН **********   с постоянен адрес: с. 

Житница, п.к. 4172, ул. "38-ма " № 23 Област: Пловдив, Община: Калояново 

    10. За обект:  ПИ № 735 с площ от 322 кв.м. в кв. 58 по ПУП на с. Житница, Пловдивска област   
    На първо място класира „ВИКТОРИЯ ИСТЕЙТ“ ЕООД, ЕИК 206396477 със седалище и адрес на 

управление с. Житница, п.к. 4172, ул. "Първа" № 2з Област: Пловдив, Община: Калояново, представлявано 
от ВЕЛИЧКО ЙОСИФОВ ЯКОВ – 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 – 6 300.00 лв. (Шест 
хиляди и триста лева).   

 
    На второ място класира РАДОСТИНА ФРАНЦОВА ЧАЛЪКОВА, ЕГН **********   с постоянен адрес: с. 

Житница, п.к. 4172 ,ул. "38-ма " № 23 Област: Пловдив, Община: Калояново 

    От раздел  III. АРЕНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ОТ ОПФ ЗА СРОК ОТ 5/ПЕТ/ ГОДИНИ: 

                       

 

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/


 1. За обект: 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“         

 На първо място класира БОРИСЛАВ ЕМИЛОВ СИМЕОНОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес: с. 

Браниполе, ул. „П. Хилендарски“ №7, община Родопи, област Пловдив с най висока предложена цена за 

аренда за обявения имот частна общинска собственост – 506.00 лв. (Петстотин и шест лева) – годишна 

арендна вноска. 

 На второ място класира ЖИВКО ИЛИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес: с. Ръжево 

Конаре, ул. „40- та“ №29, община Калояново, област Пловдив 

 От раздел  IV. АРЕНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ОТ ОПФ ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ ГОДИНИ: 

 1. За обект:  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“ 

 На първо място класира ИЛИЯ НИКОЛОВ СЕЙМЕНСКИ, ЕГН ********** с постоянен адрес: с. 
Ръжево Конаре, ул. „39- та“ №17, община Калояново, област Пловдив с най висока предложена цена за 
аренда за обявения имот частна общинска собственост – 600.00 лв.(Шестстотин лева) – годишна арендна 
вноска. 

 На второ място класира КРАСИМИР ВИДОЛОВ КРАЕВ, ЕГН ********** с постоянен адрес: с. Дълго 
поле, ул. „13- та“ №25, община Калояново, област Пловдив 

      2. За обект: 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 „Ванови 

могили“ 

 На първо място класира ЖИВКО ИЛИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес: с. Ръжево 

Конаре, ул. „40- та“ №29, община Калояново, област Пловдив с най висока предложена цена за аренда за 

обявения имот частна общинска собственост –777.20 лв.(Седемстотин седемдесет и седем лева и 20 ст.) – 

годишна арендна вноска.   

 На второ място класира БОРИСЛАВ ЕМИЛОВ СИМЕОНОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес: с. 

Браниполе, ул. „П. Хилендарски“ №7, община Родопи, област Пловдив. 

 3. За обект:  ПИ с идентификатор 81133.8.13 с площ : 19928 кв.м., н.т.п: нива по КККР на с. 

Черноземен,  област Пловдив, местност „Черноземен“ 

 На първо място класира ДИМИТЪР ЮНАКОВ“ ЕООД ЕИК 204278903 със седалище и адрес на 

управление - гр. Пловдив , ж.к.. “Тракия” №271, област Пловдив, представлявано от ДИМИТЪР ДИМИТРОВ 

ЮНАКОВ – управител с най висока предложена цена за аренда за обявения имот частна общинска 

собственост – 1000.00 лв.(Хиляда лева) – годишна арендна вноска.   

 На второ място класира КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КАРАДАМЯНОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес: 

с. Черноземен , ул. “14-та” №8, област Пловдив 

         5. За обект:   ПИ с идентификатор 81133.40.11 с площ : 15999 кв.м., н.т.п: нива по КККР на с. 

Черноземен,  област Пловдив, местност „Черноземен“ 

 На първо място класира КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КАРАДАМЯНОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес: 

с. Черноземен , ул. “14-та” №8, област Пловдив с най висока предложена цена за аренда за обявения имот 

частна общинска собственост – 850.00 лв. (Осемстотин и петдесет лева) – годишна арендна вноска. 

 На второ място класира ДИМИТЪР ЮНАКОВ“ ЕООД ЕИК 204278903 със седалище и адрес на 

управление - гр. Пловдив , ж.к.. “Тракия” №271, област Пловдив, представлявано от ДИМИТЪР ДИМИТРОВ 

ЮНАКОВ – управител 

 6. За обект:    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“ 



 На първо място класира „ОГИ ИМПЕКС“ ЕООД ЕИК 204278903 със седалище и адрес на 

управление - гр. Пловдив, п.к. 4003, област: Пловдив, Община: Пловдив, р-н Северен, ул. "Брезовска" № 34, 

ет. 3, ап. офис 1, представлявано от ЮМИТ ЗАФЕР БАЙЪР – управител с най висока предложена цена за 

аренда за обявения имот частна общинска собственост – 1856.00 лв.(Хиляда осемстотин петдесет и шест 

лева) – годишна арендна вноска. 

 На второ място класира ЕМИН ХАЙРАТИНОВ ЕМИЛОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес: с. Устина 

, ул. “Охрид” №2, област Пловдив 

 7. За обект:     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“ 

 На първо място класира „ОГИ ИМПЕКС“ ЕООД ЕИК 204278903 със седалище и адрес на 

управление - гр. Пловдив, п.к. 4003, област: Пловдив, Община: Пловдив, р-н Северен, ул. "Брезовска" № 34, 

ет. 3, ап. офис 1, представлявано от ЮМИТ ЗАФЕР БАЙЪР – управител с най висока предложена цена за 

аренда за обявения имот частна общинска собственост – 1560.00 лв.(Хиляда петстотин и шестдесет лева) 

– годишна арендна вноска. 

 На второ място класира ЕМИН ХАЙРАТИНОВ ЕМИЛОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес: с. Устина 

, ул. “Охрид” №2, област Пловдив 

 8. За обект:      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“ 

 На първо място класира „ОГИ ИМПЕКС“ ЕООД ЕИК 204278903 със седалище и адрес на 

управление - гр. Пловдив, п.к. 4003, област: Пловдив, Община: Пловдив, р-н Северен, ул. "Брезовска" № 34, 

ет. 3, ап. офис 1, представлявано от ЮМИТ ЗАФЕР БАЙЪР – управител с най висока предложена цена за 

аренда за обявения имот частна общинска собственост – 3391.00 лв.(Три хиляди триста деветдесет и 

един лева) – годишна арендна вноска. 

 На второ място класира ЕМИН ХАЙРАТИНОВ ЕМИЛОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес: с. Устина 

, ул. “Охрид” №2, област Пловдив 

 9. За обект:  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“ 

 На първо място класира „ОГИ ИМПЕКС“ ЕООД ЕИК 204278903 със седалище и адрес на 

управление - гр. Пловдив, п.к. 4003, област: Пловдив, Община: Пловдив, р-н Северен, ул. "Брезовска" № 34, 

ет. 3, ап. офис 1, представлявано от ЮМИТ ЗАФЕР БАЙЪР – управител с най висока предложена цена за 

аренда за обявения имот частна общинска собственост – 150.00 лв.(Сто и петдесет лева) – годишна 

арендна вноска. 

 На второ място класира „ИБ Агро“ ООД ЕИК 201965340 със седалище и адрес на управление - гр. 

Пловдив, п.к. 4003, област: Пловдив, Община: Пловдив, р-н Централен, ул. ИВАН ВАЗОВ № 70, 

представлявано от БОРИСЛАВ ВЕЛИСЛАВОВ ДОБРУДЖАНСКИ – управител. 

 10. За обект:  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“ 

 На първо място класира „ОГИ ИМПЕКС“ ЕООД ЕИК 204278903 със седалище и адрес на 

управление - гр. Пловдив, п.к. 4003, област: Пловдив, Община: Пловдив, р-н Северен, ул. "Брезовска" № 34, 

ет. 3, ап. офис 1, представлявано от ЮМИТ ЗАФЕР БАЙЪР – управител с най висока предложена цена за 

аренда за обявения имот частна общинска собственост – 1142.00 лв.(Хиляда сто четиридесет и два лева) – 

годишна арендна вноска. 

 На второ място класира ЕМИН ХАЙРАТИНОВ ЕМИЛОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес: с. Устина 

, ул. “Охрид” №2, област Пловдив 

 11. За обект:   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“ 



 На първо място класира „ОГИ ИМПЕКС“ ЕООД ЕИК 204278903 със седалище и адрес на 

управление - гр. Пловдив, п.к. 4003, област: Пловдив, Община: Пловдив, р-н Северен, ул. "Брезовска" № 34, 

ет. 3, ап. офис 1, представлявано от ЮМИТ ЗАФЕР БАЙЪР – управител с най висока предложена цена за 

аренда за обявения имот частна общинска собственост – 5006.00 лв.(Пет хиляди и шест лева) – годишна 

арендна вноска. 

 На второ място класира „ИБ Агро“ ООД ЕИК 201965340 със седалище и адрес на управление - гр. 

Пловдив, п.к. 4003, област: Пловдив, Община: Пловдив, р-н Централен, ул. ИВАН ВАЗОВ № 70, 

представлявано от БОРИСЛАВ ВЕЛИСЛАВОВ ДОБРУДЖАНСКИ – управител. 

 12. За обект:  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“ 

 На първо място класира „ОГИ ИМПЕКС“ ЕООД ЕИК 204278903 със седалище и адрес на 

управление - гр. Пловдив, п.к. 4003, област: Пловдив, Община: Пловдив, р-н Северен, ул. "Брезовска" № 34, 

ет. 3, ап. офис 1, представлявано от ЮМИТ ЗАФЕР БАЙЪР – управител с най висока предложена цена за 

аренда за обявения имот частна общинска собственост – 2121.00 лв.(Две хиляди сто двадесет и един 

лева) – годишна арендна вноска. 

 На второ място класира „ИБ Агро“ ООД ЕИК 201965340 със седалище и адрес на управление - гр. 

Пловдив, п.к. 4003, област: Пловдив, Община: Пловдив, р-н Централен, ул. ИВАН ВАЗОВ № 70, 

представлявано от БОРИСЛАВ ВЕЛИСЛАВОВ ДОБРУДЖАНСКИ – управител. 

 13. За обект:  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“ 

 На първо място класира „ОГИ ИМПЕКС“ ЕООД ЕИК 204278903 със седалище и адрес на 

управление - гр. Пловдив, п.к. 4003, област: Пловдив, Община: Пловдив, р-н Северен, ул. "Брезовска" № 34, 

ет. 3, ап. офис 1, представлявано от ЮМИТ ЗАФЕР БАЙЪР – управител с най висока предложена цена за 

аренда за обявения имот частна общинска собственост – 888.00 лв.(Осемстотин осемдесет и осем лева) – 

годишна арендна вноска. 

 На второ място класира „ИБ Агро“ ООД ЕИК 201965340 със седалище и адрес на управление - гр. 

Пловдив, п.к. 4003, област: Пловдив, Община: Пловдив, р-н Централен, ул. ИВАН ВАЗОВ № 70, 

представлявано от БОРИСЛАВ ВЕЛИСЛАВОВ ДОБРУДЖАНСКИ – управител. 

 14. За обект:   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“ 

 На първо място класира „ОГИ ИМПЕКС“ ЕООД ЕИК 204278903 със седалище и адрес на 

управление - гр. Пловдив, п.к. 4003, област: Пловдив, Община: Пловдив, р-н Северен, ул. "Брезовска" № 34, 

ет. 3, ап. офис 1, представлявано от ЮМИТ ЗАФЕР БАЙЪР – управител с най висока предложена цена за 

аренда за обявения имот частна общинска собственост – 1015.00 лв.(Хиляда и петнадесет лева) – годишна 

арендна вноска. 

 На второ място класира „ИБ Агро“ ООД ЕИК 201965340 със седалище и адрес на управление - гр. 

Пловдив, п.к. 4003, област: Пловдив, Община: Пловдив, р-н Централен, ул. ИВАН ВАЗОВ № 70, 

представлявано от БОРИСЛАВ ВЕЛИСЛАВОВ ДОБРУДЖАНСКИ – управител. 

 15.За обект: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“ 

 На първо място класира „ОГИ ИМПЕКС“ ЕООД ЕИК 204278903 със седалище и адрес на 

управление - гр. Пловдив, п.к. 4003, област: Пловдив, Община: Пловдив, р-н Северен, ул. "Брезовска" № 34, 

ет. 3, ап. офис 1, представлявано от ЮМИТ ЗАФЕР БАЙЪР – управител с най висока предложена цена за 

аренда за обявения имот частна общинска собственост – 1015.00 лв.(Хиляда и петнадесет лева) – годишна 

арендна вноска. 



 На второ място класира „ИБ Агро“ ООД ЕИК 201965340 със седалище и адрес на управление - гр. 

Пловдив, п.к. 4003, област: Пловдив, Община: Пловдив, р-н Централен, ул. ИВАН ВАЗОВ № 70, 

представлявано от БОРИСЛАВ ВЕЛИСЛАВОВ ДОБРУДЖАНСКИ – управител. 

 16. За обект: 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“ 

 На първо място класира „ОГИ ИМПЕКС“ ЕООД ЕИК 204278903 със седалище и адрес на 

управление - гр. Пловдив, п.к. 4003, област: Пловдив, Община: Пловдив, р-н Северен, ул. "Брезовска" № 34, 

ет. 3, ап. офис 1, представлявано от ЮМИТ ЗАФЕР БАЙЪР – управител с най висока предложена цена за 

аренда за обявения имот частна общинска собственост – 1690.00 лв.(Хиляда шестстотин и деветдесет 

лева) – годишна арендна вноска. 

 На второ място класира „ИБ Агро“ ООД ЕИК 201965340 със седалище и адрес на управление - гр. 

Пловдив, п.к. 4003, област: Пловдив, Община: Пловдив, р-н Централен, ул. ИВАН ВАЗОВ № 70, 

представлявано от БОРИСЛАВ ВЕЛИСЛАВОВ ДОБРУДЖАНСКИ – управител. 

 17. За обект: 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“ 

 На първо място класира „ОГИ ИМПЕКС“ ЕООД ЕИК 204278903 със седалище и адрес на 

управление - гр. Пловдив, п.к. 4003, област: Пловдив, Община: Пловдив, р-н Северен, ул. "Брезовска" № 34, 

ет. 3, ап. офис 1, представлявано от ЮМИТ ЗАФЕР БАЙЪР – управител с най висока предложена цена за 

аренда за обявения имот частна общинска собственост – 1376.00 лв.(Хиляда триста седемдесет и шест 

лева) – годишна арендна вноска. 

 На второ място класира ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес: с. 

Бегово, ул. „22-ра“ №3, община Калояново, област Пловдив. 

 18. За обект:  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“ 

 На първо място класира „ОГИ ИМПЕКС“ ЕООД ЕИК 204278903 със седалище и адрес на 

управление - гр. Пловдив, п.к. 4003, област: Пловдив, Община: Пловдив, р-н Северен, ул. "Брезовска" № 34, 

ет. 3, ап. офис 1, представлявано от ЮМИТ ЗАФЕР БАЙЪР – управител с най висока предложена цена за 

аренда за обявения имот частна общинска собственост – 1858.00 лв.(Хиляда осемстотин петдесет и осем 

лева) – годишна арендна вноска. 

 На второ място класира ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес: с. 

Бегово, ул. „22-ра“ №3, община Калояново, област Пловдив. 

 19. За обект:   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“ 

 На първо място класира „ОГИ ИМПЕКС“ ЕООД ЕИК 204278903 със седалище и адрес на 

управление - гр. Пловдив, п.к. 4003, област: Пловдив, Община: Пловдив, р-н Северен, ул. "Брезовска" № 34, 

ет. 3, ап. офис 1, представлявано от ЮМИТ ЗАФЕР БАЙЪР – управител с най висока предложена цена за 

аренда за обявения имот частна общинска собственост – 1717.00 лв.(Хиляда седемстотин и седемнадесет 

лева) – годишна арендна вноска. 

 На второ място класира ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес: с. 

Бегово, ул. „22-ра“ №3, община Калояново, област Пловдив. 

 20. За обект:    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“ 

 На първо място класира „ОГИ ИМПЕКС“ ЕООД ЕИК 204278903 със седалище и адрес на 

управление - гр. Пловдив, п.к. 4003, област: Пловдив, Община: Пловдив, р-н Северен, ул. "Брезовска" № 34, 

ет. 3, ап. офис 1, представлявано от ЮМИТ ЗАФЕР БАЙЪР – управител с най висока предложена цена за 



аренда за обявения имот частна общинска собственост – 5264.00 лв.(Пет хиляди двеста шестдесет и 

четири лева) – годишна арендна вноска. 

 На второ място класира ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес: с. 

Бегово, ул. „22-ра“ №3, община Калояново, област Пловдив. 

 21. За обект:     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“ 

 На първо място класира „ОГИ ИМПЕКС“ ЕООД ЕИК 204278903 със седалище и адрес на 

управление - гр. Пловдив, п.к. 4003, област: Пловдив, Община: Пловдив, р-н Северен, ул. "Брезовска" № 34, 

ет. 3, ап. офис 1, представлявано от ЮМИТ ЗАФЕР БАЙЪР – управител с най висока предложена цена за 

аренда за обявения имот частна общинска собственост – 3232.00 лв.(Три хиляди двеста тридесет и два 

лева) – годишна арендна вноска. 

 На второ място класира „ИБ Агро“ ООД ЕИК 201965340 със седалище и адрес на управление - гр. 

Пловдив, п.к. 4003, област: Пловдив, Община: Пловдив, р-н Централен, ул. ИВАН ВАЗОВ № 70, 

представлявано от БОРИСЛАВ ВЕЛИСЛАВОВ ДОБРУДЖАНСКИ – управител. 

 22. За обект: 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“ 

 На първо място класира „ОГИ ИМПЕКС“ ЕООД ЕИК 204278903 със седалище и адрес на 

управление - гр. Пловдив, п.к. 4003, област: Пловдив, Община: Пловдив, р-н Северен, ул. "Брезовска" № 34, 

ет. 3, ап. офис 1, представлявано от ЮМИТ ЗАФЕР БАЙЪР – управител с най висока предложена цена за 

аренда за обявения имот частна общинска собственост – 265.00 лв.(Двеста шестдесет и пет лева) – 

годишна арендна вноска. 

 На второ място класира „ИБ Агро“ ООД ЕИК 201965340 със седалище и адрес на управление - гр. 

Пловдив, п.к. 4003, област: Пловдив, Община: Пловдив, р-н Централен, ул. ИВАН ВАЗОВ № 70, 

представлявано от БОРИСЛАВ ВЕЛИСЛАВОВ ДОБРУДЖАНСКИ – управител. 

 23. За обект:   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“ 

 На първо място класира „ОГИ ИМПЕКС“ ЕООД ЕИК 204278903 със седалище и адрес на 

управление - гр. Пловдив, п.к. 4003, област: Пловдив, Община: Пловдив, р-н Северен, ул. "Брезовска" № 34, 

ет. 3, ап. офис 1, представлявано от ЮМИТ ЗАФЕР БАЙЪР – управител с най висока предложена цена за 

аренда за обявения имот частна общинска собственост – 4381.00 лв.(Четири хиляди триста осемдесет и 

един лева) – годишна арендна вноска. 

 На второ място класира „ИБ Агро“ ООД ЕИК 201965340 със седалище и адрес на управление - гр. 

Пловдив, п.к. 4003, област: Пловдив, Община: Пловдив, р-н Централен, ул. ИВАН ВАЗОВ № 70, 

представлявано от БОРИСЛАВ ВЕЛИСЛАВОВ ДОБРУДЖАНСКИ – управител. 

 24. За обект:   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“ 

 На първо място класира „ОГИ ИМПЕКС“ ЕООД ЕИК 204278903 със седалище и адрес на 

управление - гр. Пловдив, п.к. 4003, област: Пловдив, Община: Пловдив, р-н Северен, ул. "Брезовска" № 34, 

ет. 3, ап. офис 1, представлявано от ЮМИТ ЗАФЕР БАЙЪР – управител с най висока предложена цена за 

аренда за обявения имот частна общинска собственост – 4624.00 лв.(Четири хиляди шестстотин двадесет 

и четири лева) – годишна арендна вноска. 

 На второ място класира „ИБ Агро“ ООД ЕИК 201965340 със седалище и адрес на управление - гр. 

Пловдив, п.к. 4003, област: Пловдив, Община: Пловдив, р-н Централен, ул. ИВАН ВАЗОВ № 70, 

представлявано от БОРИСЛАВ ВЕЛИСЛАВОВ ДОБРУДЖАНСКИ – управител. 

 25. За обект:    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“ 



 На първо място класира „ОГИ ИМПЕКС“ ЕООД ЕИК 204278903 със седалище и адрес на 

управление - гр. Пловдив, п.к. 4003, област: Пловдив, Община: Пловдив, р-н Северен, ул. "Брезовска" № 34, 

ет. 3, ап. офис 1, представлявано от ЮМИТ ЗАФЕР БАЙЪР – управител с най висока предложена цена за 

аренда за обявения имот частна общинска собственост – 3201.00 лв.(Три хиляди двеста и един лева) – 

годишна арендна вноска. 

 На второ място класира ТОДОР ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ, ЕГН 8005264361 с постоянен адрес: с. 

Ръжево , ул. “3-та” №21, област Пловдив. 

 26. За обект:    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“ 

 На първо място класира „ОГИ ИМПЕКС“ ЕООД ЕИК 204278903 със седалище и адрес на 

управление - гр. Пловдив, п.к. 4003, област: Пловдив, Община: Пловдив, р-н Северен, ул. "Брезовска" № 34, 

ет. 3, ап. офис 1, представлявано от ЮМИТ ЗАФЕР БАЙЪР – управител с най висока предложена цена за 

аренда за обявения имот частна общинска собственост – 1894.00 лв.(Хиляда осемстотин деветдесет и 

четири лева) – годишна арендна вноска. 

 На второ място класира „ИБ Агро“ ООД ЕИК 201965340 със седалище и адрес на управление - гр. 

Пловдив, п.к. 4003, област: Пловдив, Община: Пловдив, р-н Централен, ул. ИВАН ВАЗОВ № 70, 

представлявано от БОРИСЛАВ ВЕЛИСЛАВОВ ДОБРУДЖАНСКИ – управител. 

 27. За обект:     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“ 

 На първо място класира „ОГИ ИМПЕКС“ ЕООД ЕИК 204278903 със седалище и адрес на 

управление - гр. Пловдив, п.к. 4003, област: Пловдив, Община: Пловдив, р-н Северен, ул. "Брезовска" № 34, 

ет. 3, ап. офис 1, представлявано от ЮМИТ ЗАФЕР БАЙЪР – управител с най висока предложена цена за 

аренда за обявения имот частна общинска собственост – 393.00 лв.(Триста деветдесет и три лева) – 

годишна арендна вноска. 

 На второ място класира „ИБ Агро“ ООД ЕИК 201965340 със седалище и адрес на управление - гр. 

Пловдив, п.к. 4003, област: Пловдив, Община: Пловдив, р-н Централен, ул. ИВАН ВАЗОВ № 70, 

представлявано от БОРИСЛАВ ВЕЛИСЛАВОВ ДОБРУДЖАНСКИ – управител. 

 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. 

 
 
ВИКТОРИЯ МИХАЙЛОВА 
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО 
 


