
 
 

З А П О В Е Д 
№З-1027  

16.12.2022 година, гр.Стралджа 
 
 На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и 2 от Закона за общинската 

собственост, чл.61, ал.1 от Наредба №2 за редът за придобиване на право на 
собственост  и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и 
за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост  

 
Н А Р Е Ж Д А М : 

 
I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок 

от 6 /шест/ години на следните  недвижими имоти - частна общинска собственост. 
 
Дворни места - с.Воденичане, общ. Стралджа: 
 
- УПИ I-общ в кв.8 по плана на с.Воденичане, общ.Стралджа, с обща площ 

920кв.м. при начална годишна наемна цена 46.00 лв./четиридесет и шест лв./. Стъпка 
за наддаване: 4.00 лв. /четири лв./ 

- УПИ II-43 в кв.8 по плана на с.Воденичане, общ.Стралджа, с обща площ 1100 
кв.м. при начална годишна наемна цена 55.00 лв./ петдесет и пет лв./. Стъпка за 
наддаване: 5.00 лв. /пет лв./ 

 
Дворни места - с.Маленово общ. Стралджа: 
 
- УПИ VII-общ в кв.42 по плана на с.Маленово, общ.Стралджа, с обща площ 940 

кв.м. при начална годишна наемна цена 47.00 лв./четиридесет и седем лв./. Стъпка за 
наддаване: 4.00 лв. /четири лв./ 

 
- УПИ VIII-общ в кв.42 по плана на с.Маленово, общ.Стралджа, с обща площ 

910 кв.м. при начална годишна наемна цена 45.50 лв./четиридесет и пет лв. и 
петдесет ст./. Стъпка за наддаване: 4.00 лв. /четири лв./ 

 
- УПИ IХ-общ в кв.42 по плана на с.Маленово, общ.Стралджа, с обща площ 790 

кв.м. при начална годишна наемна цена 39.50 лв./тридесет и девет лв. и петдесет ст./. 
Стъпка за наддаване: 3.00 лв. /три лв./ 

 
- УПИ Х-общ в кв.42 по плана на с.Маленово, общ.Стралджа, с обща площ 790 

кв.м. при начална годишна наемна цена 39.50 лв./тридесет и девет лв. и петдесет ст./. 
Стъпка за наддаване: 3.00 лв. /три лв./ 
             

  

 

 
ОБЩИНА СТРАЛДЖА,ОБЛАСТ ЯМБОЛ 
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- УПИ ХI-общ в кв.42 по плана на с.Маленово, общ.Стралджа, с обща площ 1100 кв.м. 
при начална годишна наемна цена 55.00 лв./петдесет и пет лв./. Стъпка за наддаване: 
5.00 лв. /пет лв./ 

 
- УПИ ХII-общ в кв.42 по плана на с.Маленово, общ.Стралджа, с обща площ 

1050 кв.м. при начална годишна наемна цена 52.50 лв./петдесет и два лв. и петдесет 
ст./. Стъпка за наддаване: 5.00 лв. /пет лв./ 

 
- УПИ ХIII-общ в кв.42 по плана на с.Маленово, общ.Стралджа, с обща площ 

840 кв.м. при начална годишна наемна цена 42.00 лв./четиридесет и два лв./. Стъпка 
за наддаване: 4.00 лв. /четири лв./ 

 
- УПИ ХIV-общ в кв.42 по плана на с.Маленово, общ.Стралджа, с обща площ 

920 кв.м. при начална годишна наемна цена 46.00 лв./четиридесет и шест лв./. 
Стъпка за наддаване: 4.00 лв. /четири лв./ 

 
- УПИ ХV-общ в кв.42 по плана на с.Маленово, общ.Стралджа, с обща площ 860 

кв.м. при начална годишна наемна цена 43.00 лв./четиридесет и три лв./. Стъпка за 
наддаване: 4.00 лв. /четири лв./ 

 
- УПИ ХVI-общ в кв.42 по плана на с.Маленово, общ.Стралджа, с обща площ 

970 кв.м. при начална годишна наемна цена 48.50 лв./четиридесет и осем лв. и 
петдесет ст./. Стъпка за наддаване: 4.00 лв. /четири лв./ 

 
- УПИ ХVII-общ в кв.42 по плана на с.Маленово, общ.Стралджа, с обща площ 

1000 кв.м. при начална годишна наемна цена 50.00 лв./петдесет лв./. Стъпка за 
наддаване: 5.00 лв. /пет лв./ 

 
Землище - с.Лозенец: 
 
-ПИ с идентификатор 44118.50.200 с площ 1,881 дка. м. „Старите лозя“ с НТП : 

Друг вид поземлен имот без определено стопанско значение по КК и КР на с. Лозенец 
общ. Стралджа, при начална годишна наемна цена 18,81 лв. /осемнадесет лв. и 
осемдесет и една ст./. Стъпка за наддаване: 1.00 лв. /един лв./ 

 
Оглед на имотите да се осъществява чрез кметовете и кметските наместници на 

с. Воденичане, с. Маленово и с.Лозенец в рамките на работния ден. 
 
ІІ.Определям първа дата  за провеждане на търга 11.01.2023г. от 14,00 часа, 

място на провеждане- заседателната зала на Община Стралджа. 
Документи за участие на първа дата се подават до 10.01.2023г. до 16.00 часа  в 

Информационния център на Община Стралджа. 
ІІІ.Определям втора дата за провеждане на търга 18.01.2023г. от 14.00 часа,  в 

случай че на първа дата не се явят участници, място на провеждане-заседателната зала 
на Община Стралджа. 

Документи за участие на втора  дата се подават до 17.01.2023г. до 16.00 часа  в 
Информационния център на Община Стралджа. 

ІV. Документи за участие в търга се подават  в Информационния център на 
Община Стралджа, както следва: 

За юридически лица и физически лица, регистрирани по ТЗ: 



1.Заявление /по образец/ за участие в търга. 
2.ЮЛ и физически лица, регистрирани по ТЗ посочват своя ЕИК в заявлението 

за участие в търга или представят  справка-извлечение от официалния сайт на 
търговския регистър. 

3.Приходна квитанция за внесена сума за участие -30.00лв. и платен депозит в 
размер на  10% от началната тръжна цена за имота, внесени на касата на Община 
Стралджа или по банков път -банка „ЦКБ”АД, клон Ямбол, представителство 
Стралджа,  BIC: CECBBGSF,  IBAN: BG 87 CECB 9790 3359 442200. 

4.Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено 
пълномощно. 

За физически лица:  
1.Заявление /по образец/ за участие в търга. 
2. Приходна квитанция за внесена сума за участие -30.00лв. и платен депозит в 

размер на  10% от началната тръжна цена за имота, внесени на касата на Община 
Стралджа или по банков път -банка „ЦКБ”АД, клон Ямбол, представителство 
Стралджа,  BIC: CECBBGSF,  IBAN: BG 87 CECB 9790 3359 442200. 

3.Пълномощниците на участниците в търга да представят копие от нотариално 
заверено пълномощно. 

V.Внесените депозити на кандидатите участници в търга не се възстановяват в 
следните случаи: При отказ на спечелилия търга да плати достигната цена в 
определения срок, респективно откаже да сключи договор;  Когато кандидатът подал 
заявление за участие не се яви на търга лично или чрез упълномощен представител; 
когато участникът напусне търга по време на провеждането му. 

Препис от настоящата заповед да се връчи на отдел „ИДОС” за назначаване на 
комисия и  отдел „Бюджет и финанси” за сведение. Да се публикува на официалната 
интернет страница на Община Стралджа и регионален вестник най-малко 10 дни преди 
датата на провеждане на търга. 
 

Контрол по изпълнението възлагам на Александър Станчев -зам. кмет на 
Община Стралджа. 
 
Атанас Киров /п/ 
Кмет на Община Стралджа  
 
 


