
 

З А П О В Е Д 
№ РД - 20 

с. Калояново, 16.01.2023 г. 
 
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.72 от НРПУРОИ  и  въз основа на протокол №1 от 

12.01.2023 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 12.01.2023 год. търг с 
тайно наддаване за отдаване под наем, продажба и аренда по реда на чл.68 от НРПУРОИ, както 
следва 

  От раздел II. ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ: 

   1. За обект: УПИ VII 475, за жил. стр.  с площ от 424 кв.м. в кв. 58 по ПУП на село Иван 
Вазово, Пловдивска област    

   На първо място класира ИВАН ИВАНОВ ДАСКАЛОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес: 
гр. Баня, ул. „Байкал“ №11, община Калояново, област Пловдив 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 – 3830.00 лв. (Три хиляди осемстотин и тридесет лева).  

    На второ място класира „ДИ КЕЙ ЛУКС " ООД, ЕИК 204813761  със седалище и адрес 
на управление: с. Иван Вазово, п.к. 4206, област Пловдив, община Калояново, ул. 2-ра № 1, 
представляване от КАЛИНА ИВАНОВА ЗАХАРИЕВА – управител 

  2. За обект: УПИ VIII 475, за жил. стр.  с площ от 423 кв.м. в кв. 58 по ПУП на село Иван 
Вазово, Пловдивска област 

  На първо място класира „ДИ КЕЙ ЛУКС " ООД, ЕИК 204813761  със седалище и адрес 
на управление: с. Иван Вазово, п.к. 4206, област Пловдив, община Калояново, ул. 2-ра № 1, 
представлявано от КАЛИНА ИВАНОВА ЗАХАРИЕВА – 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 – 3820.00 лв. (Три хиляди осемстотин и двадесет лева).  

   На второ място класира ИВАН ИВАНОВ ДАСКАЛОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес: 
гр. Баня, ул. „Байкал“ №11, община Калояново, област Пловдив 

3. За обект: УПИ II с площ от 500 кв.м. в кв. 108 по ПУП на село Дълго поле, Пловдивска 
област 

На първо място класира САБИН СТОЯНОВ РАНГЕЛОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес: 
с. Дълго поле, ул. „39-та“ №25А, община Калояново, област Пловдив 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 – 5660.00 лв. (Пет хиляди шестстотин и шестдесет лева).  

На второ място класира АСЯ ЖИВКОВА ИЛИЕВА, ЕГН ********** с постоянен адрес: с. 
Дълго поле, ул. „39-та“ №25А, община Калояново, област Пловдив 

 
4. За обект: УПИ III с площ от 500 кв.м. в кв. 108 по ПУП на село Дълго поле, Пловдивска 

област 
На първо място класира САБИН СТОЯНОВ РАНГЕЛОВ, ЕГН **********  с постоянен адрес: 

с. Дълго поле, ул. „39-та“ №25А, община Калояново, област Пловдив 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 – 5660.00 лв. (Пет хиляди шестстотин и шестдесет лева).  

На второ място класира АСЯ ЖИВКОВА ИЛИЕВА, ЕГН ********** с постоянен адрес: с. 
Дълго поле, ул. „39-та“ №25А, община Калояново, област Пловдив 

                       

 

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/


 
5. За обект: УПИ IV с площ от 507 кв.м. в кв. 108 по ПУП на село Дълго поле, Пловдивска 

област 
На първо място класира САБИН СТОЯНОВ РАНГЕЛОВ, ЕГН **********  с постоянен адрес: 

с. Дълго поле, ул. „39-та“ №25А, община Калояново, област Пловдив 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 – 5740.00 лв. (Пет хиляди седемстотин и четиридесет лева).  

На второ място класира АСЯ ЖИВКОВА ИЛИЕВА, ЕГН **********  с постоянен адрес: с. 
Дълго поле, ул. „39-та“ №25А, община Калояново, област Пловдив 

6. За обект:  УПИ V с площ от 477 кв.м. в кв. 108 по ПУП на село Дълго поле, Пловдивска 
област 

На първо място класира САБИН СТОЯНОВ РАНГЕЛОВ, ЕГН **********  с постоянен адрес: 
с. Дълго поле, ул. „39-та“ №25А, община Калояново, област Пловдив 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 –5400.00 лв. (Пет хиляди и четиристотин лева).  

На второ място класира АСЯ ЖИВКОВА ИЛИЕВА, ЕГН **********  с постоянен адрес: с. 
Дълго поле, ул. „39-та“ №25А, община Калояново, област Пловдив 

 
7. За обект:  УПИ VIII с площ от 475 кв.м. в кв. 108 по ПУП на село Дълго поле, 

Пловдивска област  
На първо място класира САБИН СТОЯНОВ РАНГЕЛОВ, ЕГН **********  с постоянен адрес: 

с. Дълго поле, ул. „39-та“ №25А, община Калояново, област Пловдив 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 –5380.00 лв. (Пет хиляди триста и осемдесет лева).  

На второ място класира АСЯ ЖИВКОВА ИЛИЕВА, ЕГН **********  с постоянен адрес: с. 
Дълго поле, ул. „39-та“ №25А, община Калояново, област Пловдив 

 
10. За обект:  УПИ XI с площ от 480 кв.м. в кв. 108 по ПУП на село Дълго поле, Пловдивска 

област 
На първо място класира КИРИЛ ОРЛИНОВ ДИМИТРОВ, ЕГН **********  с постоянен 

адрес: с. Дълго поле, ул. „40-та“ №4, община Калояново, област Пловдив 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 –5450.00 лв. (Пет хиляди  четиристотин и петдесет лева).  

На второ място класира ИВАН ЙОЗОВ ДЖАМБАЗОВ, ЕГН **********  с постоянен адрес: с. 
Дълго поле, ул. „39-та“ №40, община Калояново, област Пловдив. 

 
11. За обект: УПИ XII-държ. с площ от 576 кв.м. в кв. 96 по ПУП на село Калояново, 

Пловдивска област 
На първо място класира АНГЕЛ МЕТОДИЕВ КОСТОВ, ЕГН **********  с постоянен адрес: 

с. Калояново, ул. „Цар Самуил“ №27, община Калояново, област Пловдив  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 - 6620.00 лв. (Шест хиляди шестстотин и двадесет лева).  

На второ място класира МИХАИЛ ЕМИЛОВ ЙОСИФОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес: 
с. Калояново, ул. „Копривщица“ №32, община Калояново, област Пловдив 

12. За обект:   УПИ  XXXIII-държ. с площ от 650 кв.м. в кв. 96 по ПУП на село Калояново, 
Пловдивска област 

На първо място класира АНГЕЛ МЕТОДИЕВ КОСТОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес: с. 
Калояново, ул. „Цар Самуил“ №27, община Калояново, област Пловдив   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 - 7460.00 лв. (Седем хиляди четиристотин и шестдесет лева). 

На второ място класира МИХАИЛ ЕМИЛОВ ЙОСИФОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес: 
с. Калояново, ул. „Копривщица“ №32, община Калояново, област Пловдив. 

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

    3. За обект: ПИ с идентификатор 54465.61.85 с площ : 16075 кв.м. с н.т.п.: нива по КККР на 
с. Отец Паисиево, община Калояново, област Пловдив, местност „ПЕРЧЕМА 

     На първо място класира „ АЙ ТИ ПИ - БЪЛГАРИЯ " ООД, ЕИК 130189329 със седалище и 
адрес на управление:  :  гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. СЛАВЯНСКА № 2, представлявано от 
ЗЛАТАН СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ – управител с най висока предложена цена за аренда за 
обявения имот частна общинска собственост – 550.00 лв.(Петстотин и петдесет лева) – годишна 
арендна вноска. 



 

На второ място класира „СЪНИ ЕПЪЛ" ЕООД, ЕИК 201502812 със седалище и адрес на 
управление:  :  гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. СЛАВЯНСКА № 2, представлявано от 
БЛАГОСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ – управител 

5. За обект:  ПИ с идентификатор 54465.61.112 с площ : 911 кв.м. с н.т.п.: нива по КККР на 
с. Отец Паисиево, община Калояново, област Пловдив, местност „ПЕРЧЕМА“ 

На първо място класира „ АЙ ТИ ПИ - БЪЛГАРИЯ " ООД, ЕИК 130189329 със седалище 
и адрес на управление:  :  гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. СЛАВЯНСКА № 2, представлявано от 
ЗЛАТАН СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ – управител с най висока предложена цена за аренда за 
обявения имот частна общинска собственост – 35.00 лв.(Тридесет и пет лева) – годишна арендна 
вноска. 

На второ място класира „СЪНИ ЕПЪЛ" ЕООД, ЕИК 201502812 със седалище и адрес на 
управление:  :  гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. СЛАВЯНСКА № 2, представлявано от 
БЛАГОСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ – управител 

 
21. За обект:   ПИ с идентификатор 54465.61.215 с площ : 1106 кв.м. с н.т.п.: нива по 

КККР на с. Отец Паисиево, община Калояново, област Пловдив, местност „ПЕРЧЕМА“ 
На първо място класира „ АЙ ТИ ПИ - БЪЛГАРИЯ " ООД, ЕИК 130189329 със седалище 

и адрес на управление:  :  гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. СЛАВЯНСКА № 2, представлявано от 
ЗЛАТАН СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ – управител с най висока предложена цена за аренда за 
обявения имот частна общинска собственост – 40.00 лв.(Четиридесет лева) – годишна арендна 
вноска. 

На второ място класира „СЪНИ ЕПЪЛ" ЕООД, ЕИК 201502812 със седалище и адрес на 
управление:  :  гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. СЛАВЯНСКА № 2, представлявано от 
БЛАГОСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ – управител 

 
22. За обект:    ПИ с идентификатор 54465.61.216 с площ : 1133 кв.м. с н.т.п.: нива  по 

КККР на с. Отец Паисиево, община Калояново, област Пловдив, местност „ПЕРЧЕМА“ 
На първо място класира „ АЙ ТИ ПИ - БЪЛГАРИЯ " ООД, ЕИК 130189329 със седалище 

и адрес на управление:  :  гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. СЛАВЯНСКА № 2, представлявано от 
ЗЛАТАН СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ – управител с най висока предложена цена за аренда за 
обявения имот частна общинска собственост - 40.00 лв. (Четиридесет лева) – годишна арендна 
вноска. 

На второ място класира „СЪНИ ЕПЪЛ" ЕООД, ЕИК 201502812 със седалище и адрес на 
управление:  :  гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. СЛАВЯНСКА № 2, представлявано от 
БЛАГОСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ – управител 

 
23. За обект:     ПИ с идентификатор 54465.61.218 с площ : 766 кв.м. с н.т.п.: нива  по 

КККР на с. Отец Паисиево, община Калояново, област Пловдив, местност „ПЕРЧЕМА“ 
На първо място класира „ АЙ ТИ ПИ - БЪЛГАРИЯ " ООД, ЕИК 130189329 със седалище и 

адрес на управление:  :  гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. СЛАВЯНСКА № 2, представлявано от 
ЗЛАТАН СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ – управител с най висока предложена цена за аренда за 
обявения имот частна общинска собственост - 27.00 лв. (Двадесет и седем лева) – годишна 
арендна вноска. 

На второ място класира „СЪНИ ЕПЪЛ" ЕООД, ЕИК 201502812 със седалище и адрес на 
управление:  :  гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. СЛАВЯНСКА № 2, представлявано от 
БЛАГОСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ – управител 

 
26. За обект: ПИ с идентификатор 54465.71.1 с площ : 5066 кв.м. с н.т.п.: нива по КККР на 

с. Отец Паисиево, община Калояново, област Пловдив, местност „КИЙЛИДЖА“   
На първо място класира „ АЙ ТИ ПИ - БЪЛГАРИЯ " ООД, ЕИК 130189329 със седалище 

и адрес на управление:  :  гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. СЛАВЯНСКА № 2, представлявано от 
ЗЛАТАН СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ – управител с най висока предложена цена за аренда за 
обявения имот частна общинска собственост -165.00 лв. (Сто шестдесет и пет лева) – годишна 
арендна вноска. 

На второ място класира „СЪНИ ЕПЪЛ" ЕООД, ЕИК 201502812 със седалище и адрес на 
управление:  :  гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. СЛАВЯНСКА № 2, представлявано от 
БЛАГОСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ – управител 

 
28. За обект:  ПИ с идентификатор 54465.78.54 с площ : 1401 кв.м. с н.т.п.: етерично-

маслодайна култура по КККР на с. Отец Паисиево, община Калояново, област Пловдив, местност 
„ДРУМЪТ“ 



 
На първо място класира „ АЙ ТИ ПИ - БЪЛГАРИЯ " ООД, ЕИК 130189329 със седалище 

и адрес на управление:  :  гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. СЛАВЯНСКА № 2, представлявано от 
ЗЛАТАН СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ – управител с най висока предложена цена за аренда за 
обявения имот частна общинска собственост - 50.00 лв. (Петдесет лева) – годишна арендна 
вноска. 

На второ място класира „СЪНИ ЕПЪЛ" ЕООД, ЕИК 201502812 със седалище и адрес на 
управление:  :  гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. СЛАВЯНСКА № 2, представлявано от 
БЛАГОСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ – управител 

 
29. За обект:   ПИ с идентификатор 54465.78.66 с площ : 631 кв.м. с н.т.п.: етерично-

маслодайна култура  по КККР на с. Отец Паисиево, община Калояново, област Пловдив, местност 
„ДРУМЪТ“ 

      На първо място класира „ АЙ ТИ ПИ - БЪЛГАРИЯ " ООД, ЕИК 130189329 със седалище 
и адрес на управление:  :  гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. СЛАВЯНСКА № 2, представлявано от 
ЗЛАТАН СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ – управител с най висока предложена цена за аренда за 
обявения имот частна общинска собственост - 24.00 лв. (Двадесет и четири лева) – годишна 
арендна вноска. 

На второ място класира „СЪНИ ЕПЪЛ" ЕООД, ЕИК 201502812 със седалище и адрес на 
управление:  :  гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. СЛАВЯНСКА № 2, представлявано от 
БЛАГОСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ – управител 

 
33. За обект:    ПИ с идентификатор 54465.83.51 с площ : 1869 кв.м. с н.т.п.: нива по КККР на 

с. Отец Паисиево, община Калояново, област Пловдив, местност „КАРАТАРЛА“ 
На първо място класира „ АЙ ТИ ПИ - БЪЛГАРИЯ " ООД, ЕИК 130189329 със седалище 

и адрес на управление:  :  гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. СЛАВЯНСКА № 2, представлявано от 
ЗЛАТАН СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ – управител с най висока предложена цена за аренда за 
обявения имот частна общинска собственост - 63.00 лв. (Шестдесет и три лева) – годишна 
арендна вноска. 

На второ място класира „СЪНИ ЕПЪЛ" ЕООД, ЕИК 201502812 със седалище и адрес на 
управление:  :  гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. СЛАВЯНСКА № 2, представлявано от 
БЛАГОСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ – управител 

 
35. За обект:     ПИ с идентификатор 54465.84.1 с площ : 1006 кв.м. с н.т.п.: нива по КККР на с. 

Отец Паисиево, община Калояново, област Пловдив, местност „ПАНЕВ ГЕРАН“ 
На първо място класира „ АЙ ТИ ПИ - БЪЛГАРИЯ " ООД, ЕИК 130189329 със седалище 

и адрес на управление:  :  гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. СЛАВЯНСКА № 2, представлявано от 
ЗЛАТАН СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ – управител с най висока предложена цена за аренда за 
обявения имот частна общинска собственост - 35.00 лв. (Тридесет и пет лева) – годишна арендна 
вноска. 

На второ място класира „СЪНИ ЕПЪЛ" ЕООД, ЕИК 201502812 със седалище и адрес на 
управление:  :  гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. СЛАВЯНСКА № 2, представлявано от 
БЛАГОСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ – управител 

 
36. За обект:      ПИ с идентификатор 54465.85.2  с площ : 1009 кв.м. с н.т.п.: нива по КККР на 

с. Отец Паисиево, община Калояново, област Пловдив, местност „КОИЛОВА МОГИЛА“ 
На първо място класира „ АЙ ТИ ПИ - БЪЛГАРИЯ " ООД, ЕИК 130189329 със седалище 

и адрес на управление:  :  гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. СЛАВЯНСКА № 2, представлявано от 
ЗЛАТАН СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ – управител с най висока предложена цена за аренда за 
обявения имот частна общинска собственост - 35.00 лв. (Тридесет и пет лева) – годишна арендна 
вноска. 

На второ място класира „СЪНИ ЕПЪЛ" ЕООД, ЕИК 201502812 със седалище и адрес на 
управление:  :  гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. СЛАВЯНСКА № 2, представлявано от 
БЛАГОСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ – 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 
 


