
 

З А П О В Е Д 
№ 377 

с. Калояново, 23.09.2021 г. 
 

 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.72 от НРПУРОИ  и  въз основа на протокол №5 от 
21.09.2021 г. за резултатите от проведен търг, одобрен от ВР ИД Кмет на община Калояново 

 
О Б Я В Я В А М : 

 

      класираните на първите две места кандидати от проведения на 21.09.2021 год. 
търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на чл.68 от НРПУРОИ, както следва 

 
 I. ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА  ОПЕРАТОР на язовирна стена за възлагане 

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

 

 1. За обект: Поземлен имот с идентификатор 54465.40.79, с н.т.п. – Язовир  с площ : 

55825 кв.м.; вид територия: Територия, заета от води и водни обекти по КККР на с. Отец Паисиево, 

община Калояново, област Пловдив, местност „АИ ГЬОЛ”    

 На първо място класира „АПЕКС– СЕРВИЗ“ ООД, ЕИК 115110350 със седалище и адрес 

на управление: гр. Пловдив, п.к. 4027р-н Северен, бул. ВАСИЛ АПРИЛОВ № 183 представлявано от 

КРАСИМИР БОРИСОВ КАРАВАСИЛЕВ  с най висока предложена цена за наем на обявения имот 

публична общинска собственост -  850.00 лв. (Осемстотин и петдесет лева) - годишен наем .  

  На второ място класира „МОТОКАР КОМЕРС“ ООД, ЕИК 115562494 със седалище и 
адрес на управление: гр. Пловдив, п.к. 4000, р-н Централен ул. МУСАЛА № 3, ет. 4, ап. 10 
представлявано от МИНКО АНДОНОВ МИНКОВ 

 
 2. За обект: Поземлен имот с идентификатор 03085.5.51, с н.т.п. – Язовир  с площ : 157493 

кв.м.; вид територия: Територия, заета от води и водни обекти по КККР на с. Бегово, община 
Калояново, обл. Пловдив, местност „БУЧИЛОТО” 

 
 На първо място класира „КРАСИМИР ДИНЧЕВ“ ЕООД, ЕИК 206376520 със седалище и 

адрес на управление: гр. София, п.к. 1619 р-н Витоша, ул. Калинка № 13 представлявано от КРАСИМИР 
ГЕОРГИЕВ ДИНЧЕВ с най висока предложена цена за наем на обявения имот публична общинска 
собственост - 2500 лв. (Две хиляди и петстотин лева) – годишен наем. 

  
 На второ място класира „РАПОЛИ“ ЕООД, ЕИК 2011632624 със седалище и адрес на 

управление: гр. София, п.к. 1000, р-н Младост, ж.к. МЛАДОСТ 1, бл. 24, ет. 4, ап. 17 представлявано от 
РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДИНЧЕВ 

 
 3. За обект: Поземлен имот с идентификатор 29475.24.48, с н.т.п. – Язовир  с площ : 

56599 кв.м.; вид територия: Територия, заета от води и водни обекти по КККР на с. Житница, 
община Калояново, обл. Пловдив, местност „РАЯТ” 

 
 На първо място класира „4 БЮТИФУЛ ЕЙНДЖЪЛС“ ООД  ЕИК, 200096287 със седалище 

и адрес на управление:  гр. Пловдив, п.к. 4013, р-н Централен ул. Йордан Ковачев № 3, ет. 2, ап. 12 
представлявано от ЕЛИСАВЕТА ПЕТРОВА ГЕНЕВА - управител с най висока предложена цена за наем на 
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обявения имот публична общинска собственост - 860.00 лв. (Осемстотин и шестдесет лева) – годишен 
наем. 

 
 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. 

 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. 

 
 
ПАВЕЛ ПАВЛОВ 
ВР ИД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО 
(РЕШЕНИЕ 223/08.09.2021 год. на ОбС Калояново) 
 


