
 

З А П О В Е Д  
№ З-385 

23.05.2022 година, гр. Стралджа  

 

Относно: Обявяване на публичен явен търг за отдаване под наем на земеделски 

земи - частна общинска собственост. 
 
 
 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.14,ал.1  и ал.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 вещи-

общинска собственост. 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

І. Да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем на земеделски 

земи - частна общинска собственост за срок от 6/шест/ години в землището на 

с.Маленово, гр.Стралджа, с.Чарда, с.Палаузово, с.Джинот, с.Лозенец 
с.Иречеково, с.Каменец общ.Стралджа.  

Обект на търга са земеделските земи, подробно описани по имотни 

номера, категория и местности в Приложение №1 за земеделски земи-частна 

общинска собственост, което е неразделна част от настоящата заповед. 

Началните базисни цени за отдаване под наем на общинска  земеделска 

земя – ниви в лв./дка, за година са следните: 
 

Вид Категория 

ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х 

Ниви - лв./дка. 45 45 45 40 40 40 35 35 
          

  - Стъпка за наддаване  - 10% от началната базисна цена.  
 

ІІ.Определям първа дата  за провеждане на търга 22.06.2022г. от 14,00 

часа в заседателната зала на Община Стралджа. 

Документи за участие на първа дата се подават до 21.06.2022г. до 16.00 часа  в 

Информационния център на Община Стралджа. 
 

ІІІ.Определям втора дата за провеждане на търга 29.06.2022г 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 28.06.2022г. до 16.00 часа  в 

Информационния център на Община Стралджа. 
 

 

 

 

ОБЩИНА СТРАЛДЖА,ОБЛАСТ ЯМБОЛ 

гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-65 

  e-mail: obshtina@straldzha.bg  
 
                                                                                                                                  

mailto:obshtina@straldzha.bg


ІV.Оглед на място да се осъществява чрез кметовете на с.Маленово, 

гр.Стралджа, с.Чарда, с.Палаузово, с.Джинот, с.Лозенец, с.Иречеково, с.Каменец 

-  всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа. 
 

V.Документи за участие в търга се подават  в Информационния център на 

Община Стралджа, както следва: 

А.За юридически лица: 

1.Заявление /в свободен текст/ за участие в търга. 

2.Удостоверение за актуално състояние на фирмата. 

3. Приходни квитанции за внесена такса за участие 30.00лв. и платен 

депозит в размер на 50.00лв. за всяко землище, внесени на касата на община 

Стралджа.  

4.Пълномощниците на участниците в търга да представят копие от 

нотариално заверено пълномощно. 

Б.За физически лица:  

1.Заявление /в свободен текст/ за участие в търга. 

2. Приходни квитанции за внесена такса за участие 30.00лв. и платен 

депозит в размер на 50.00лв. за всяко землище, внесени на касата на община 

Стралджа. 

3. Пълномощниците на участниците в търга да представят копие от 

нотариално заверено пълномощно. 

Заповедта да се сведе до знанието на отдел „ИДОС” за назначаване на 

комисия, която да проведе търга, състави протокол и класира участниците.  

Контролът по настоящата заповед възлагам на Павлина Георгиева – 

началник на отдел ИДОС. 

 

 
Атанас Киров 
Кмет на община Стралджа  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
 

Землище Маленово 

- Нива от 3,003 дка., ПИ 46303.120.26 , категория 3, местност ” Лозята„  
- Нива от 14,678дка., ПИ 46303.120.28, категория 3, местност”Лозята„ 
- Нива от 1,062дка., ПИ 46303.320.91, категория 7, местност”Картал дере„ 
- Нива от 3,800дка., ПИ 46303.290.285 , категория 4, местност”Високи добиви„ 
- Нива от 9,000дка., ПИ 46303.290.271 , категория 4, местност”Високи добиви„ 
 

Землище Стралджа 
- Нива /НТП-изостав. орна земя/ от 1,982дка., ПИ 69660.120.629, категория 3, 
местност ”Черкешлийски път„ 
- Нива от 0,936дка., ПИ 69660.130.36, категория 3, местност ”До кантона„ 
- Нива от 5,960дка., ПИ 69660.20.100, категория 3, местност ”Мараша„ 
- Нива /НТП-неизползвана нива/от 226,125дка., ПИ 69660.50.534, категория 3, 
местност ”Мерата запад„ 
 

Землище Чарда 
- Лозе /нива/ от 0,768дка., ПИ 80220.12.108, категория 4, местност ”Лозята„  
- Лозе /нива/ от 0,846дка., ПИ 80220.12.148, категория 4, местност ”Лозята„  
- Лозе /нива/ от 0,749дка., ПИ 80220.12.19, категория 4, местност ”Лозята„  
- Лозе /нива/ от 0,748дка., ПИ 80220.12.86, категория 4, местност ”Лозята„  
- Лозе /нива/ от 0,800дка., ПИ 80220.12.90, категория 4, местност ”Лозята„  
 

Землище Палаузово  
- Нива от 1,831дка., ПИ 55244.210.10 , категория 6, местност ”Конфуто„  
- Нива от  0,994дка., ПИ 55244.20.702, категория 10, местност ”Каеджика„  
- Нива от 3,000дка., ПИ 55244.20.392, категория 5, местност ”Каеджика„  
- Нива от 6,751дка., ПИ 55244.80.97, категория 3, местност ”Малък армутлук„  
- Нива от 3,790дка., ПИ 55244.252.15, категория 3, местност ”Дьолника„  
- Нива от 1,200дка., ПИ 55244.150.5, категория 5, местност ”Кайряка„  
- Нива от 3,000дка., ПИ 55244.280.222, категория 3, местност ”Белите камъни„  
- Лозе от 55,356 дка., ПИ 55244.50.49 , категория 5,   
 

Землище Джинот  
- Нива от 4,999дка., ПИ 20804.150.4, категория 3, местност ”Турската могила„  
- Нива от 2,707дка., ПИ 20804.20.240, категория 10, местност ”Чеира„  
- Нива от 5,500дка., ПИ 20804.30.148 , категория 3, местност ”Тикнята„  
- Нива от 4,850дка., цялата с площ 12,784дка, ПИ 20804.90.194, категория 3, 
местност ”Каяджик„  
- Нива от 4,156дка., ПИ 20804.90.77 , категория 5, местност ” Каяджик„  
 

Землище Лозенец 
- Нива /НТП-лозе/ от 3,099дка., ПИ 44118.180.48, категория 3, местност ”Над блатото„  

- Нива от 0,750дка., ПИ 44118.175.61, категория 3, местност ”Над блатото„  
- Нива /НТП-друг вид зем.земя/ от 2,066дка., ПИ 44118.330.373, категория 4, 
местност ”Маращ юг„  
 



Землище Иречеково 
-Нива от 3,156дка., ПИ 32771.200.40, категория 6, местност”Георгиева чешма„ 
-Нива от 25,986дка., ПИ 32771.222.13, категория 4, местност”Дермендски път„  
-Нива от 28,154дка., ПИ 32771.370.33, категория 6, местност”Стари лозя„  
-Нива от 4,945дка., ПИ 32771.190.38, категория 6, местност”Троева чешма„  
-Нива от 21,798дка., ПИ 32771.370.32, категория 6, местност”Стари лозя„  
-Нива от 7,760дка., ПИ 32771.430.57, категория 6, местност”Бахчите„  
- Нива от 1,235дка., ПИ 32771.12.11, категория 6, местност ”До село„  
- Нива от 7,999дка., ПИ 32771.40.66, категория 5, местност ”Бочилото„  
- Лозе /нива/ от 15,998дка., ПИ 32771.130.15, категория 5, местност ”Сусам търла„  

- Нива от 4,008дка., ПИ 32771.210.82, категория 5, местност ”Новата алчака„  
- Нива от 3,249дка., ПИ 32771.270.61, категория 5, местност ”Казашки агъл„  
- Нива от 4,191дка., ПИ 32771.270.63, категория 5, местност ”Казашки агъл„  
- Нива от 1,000дка., ПИ 32771.370.48, категория 6, местност ”До село„  
- Нива от 6,300дка., ПИ 32771.390.56, категория 6, местност ”Големия баир„  
- Нива от 2,999дка., ПИ 32771.430.21, категория 6, местност ”Бахчите„  
- Нива от 2,000дка., цялата с площ 6,064дка, ПИ 32771.222.63, категория 5, 
местност ”Дермендски път„  
 

Землище Каменец 
- Изоставена орна земя от 8,425 дка., ПИ 35794.57.240, категория 3, местност ”Лъките„  
 

 


