
 
З А П О В Е Д  

№ З-377 
19.05.2022 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.Първенец, с.Правдино, с.Недялско, с.Люлин, с.Богорово, с.Тамарино,  
с.Александрово, с.Поляна, 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 16.06.2022г. от 14,00 
часа в заседателната зала на Община Стралджа. 
Документи за участие на първа дата се подават до 15.06.2022г. до 16.00 часа  в 
Информационния център на Община Стралджа. 
 

ІІІ.Определям втора дата за провеждане на търга 23.06.2022г 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 22.06.2022г. 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  
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ІV.Оглед на място да се осъществява чрез кметовете на с.Първенец, 
с.Правдино, с.Недялско, с.Люлин, с.Богорово, с.Тамарино, с.Александрово, 
с.Поляна -  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 Първенец 
- Нива от 26,364дка., ПИ 59046.18.76, категория 5, местност ”На изток от село„  
- Нива от 13,952дка., ПИ 59046.18.77, категория 5, местност ”На изток от село„  
- Нива от 6,251дка., ПИ 59046.21.70 , категория 7, местност ”На изток от село„  
- Нива от 2,457дка., ПИ 59046.31.23 , категория 4, местност ”На изток от село„  
- Нива от 3,034дка., ПИ 59046.32.39 , категория 4, местност ”На изток от село„  
- Нива от 11,498дка., ПИ 59046.34.61, категория 3, местност ”На изток от село„  
- Нива от 16,998дка., ПИ 59046.38.6 , категория 9, местност ”Гората„  
- Нива от 3,000дка., ПИ 59046.38.67 , категория 9, местност ”Гората„  
- Нива от 2,447дка., ПИ 59046.10.1, категория 7, местност ”До село„  
- Нива от 5,049дка., ПИ 59046.10.334 , категория 7, местност ”До село   
- Нива от 0,910дка., ПИ 59046.17.35 , категория 9, местност ”На изток от село„  
- Нива от 4,000дка., цялата с площ 5,806дка., ПИ 59046.26.282, категория 7 
- Нива от 2,363дка., ПИ 59046.42.11, категория 4, местност ”Войнишко„  
- Нива от 3,500дка., цялата с площ 6,105дка., ПИ 59046.43.411, категория 5 
 

Землище Правдино: 
- Нива от 3.749дка., ПИ 58003.22.20 , категория 3, местност”Найдена„  
- Нива от 18.596дка., ПИ 58003.34.12 , категория 4, местност”Мазников кайнак„ 
- Нива от 3.266дка., ПИ 58003.34.95 , категория 4, местност”Мазников кайнак„ 
- Нива от 5.600дка., ПИ 58003.10.39, категория 4, местност”Сатмата„, 
- Нива от 2.999дка., ПИ 58003.37.9 , категория 3, местност”Момите„ 
- Нива от 2,559дка., ПИ 58003.12.171, категория 4,  
- Нива от 5,000дка., ПИ 58003.33.10, категория 4, местност”С-у черния камък„ 
- Нива от 5,500дка., цялата с площ 7,800дка., ПИ 58003.43.14, категория 9, 
местност”Канлъ гешит„ 
- Нива от 30,007дка., им.№58003.50.2 , категория 9, местност”Сърта„ 
 

Землище Недялско 
- Нива от 7,099дка., ПИ 51384.45.26, категория 6, местност ”Костов кладенец„  
- Нива от 1,999дка., ПИ 51384.15.60, категория 6, местност ”Баш бунар„  
- Нива от 2,175дка., ПИ 51384.25.43, категория 6, местност ”Тръстата„  
- Нива от 2,850дка., цялата с площ 4,218дка., ПИ 51384.40.35, категория 6, 
местност ”Лозята„  
- Нива от 2,725дка., ПИ 51384.55.16, категория 6, местност ”Вехтите гробища„  
- Нива от 1,699дка., ПИ 51384.56.9, категория 6, местност ”До село„  
- Нива от 7,700дка., цялата с площ 12,553дка.-НТП-деградирала орна земя, ПИ-
51384.20.190, категория 6, местност ”Бялата вода„  
 

Землище Люлин 
- Нива от 11,352дка., ПИ 44666.54.46, категория 9, местност ”Дядо Статево орманче„ 
- Нива от 11,350дка., ПИ 44666.54.47, категория 9, местност ”Дядо Статево орманче„ 
 

Землище Богорово 
- Нива от 6,601дка., ПИ 04786.22.9, категория 5, местност ”Пърли връх„ 
 



Землище Тамарино  
- Нива от 11,003дка., ПИ 72076.4.19, категория 9, местност ”Кавачетата„  
- Нива от 4,003дка., ПИ 72076.5.221, категория 9, местност ”Кайкаджа„  
- Нива от 8,117дка., ПИ 72076.5.237, категория 9, местност ” Кайкаджа„  
 

Землище Александрово 
- Нива от 7,198дка., ПИ 00343.73.60, категория 5, местност ”Куза„  
- Нива от 8,372дка., ПИ 00343.70.41 , категория 5, местност ”Колев гьол„  
- Нива от 7,999дка., ПИ 00343.70.50 , категория 5, местност ” Колев гьол„  
- Нива от 2,394дка., ПИ 00343.123.47, категория 5, местност ”Лозята„  
- Нива от 2,999дка., ПИ 00343.40.60 , категория 3, местност ”Търкошева чешма„  
- Нива от 5,000дка., цялата с площ 9,379дка, ПИ 00343.102.161, категория 5, 
местност ”До село„  
- Нива от 2,508дка., ПИ 00343.14.101 , категория 5, местност ”Корията„  
- Нива от 1,981дка., ПИ 00343.14.102 , категория 5, местност ”Корията„  
- Нива от 3,000дка., ПИ 00343.60.21 , категория 5, местност ”Михалева килима„  
- Нива от 3,499дка., ПИ 00343.63.120 , категория 5, местност ”Михалева килима„  
 

Землище Поляна:  
- Нива от 20,000дка., ПИ 57409.30.1 , категория 9, местност ”Дръндевица„  
- Нива от 66,786дка., ПИ 57409.35.74 , категория 7, местност ”Русев дол„  
- Нива от 4,987дка., ПИ 57409.18.12, категория 5, местност ”Делиж.мог.„  
- Нива от 3,681дка., ПИ 57409.36.56, категория 9, местност ”Браилица„  
- Нива от 5,633дка., ПИ 57409.44.48, категория 7, местност Попов дол„  
- Нива от 12,189дка., ПИ 57409.46.7, категория 7, местност ”Дългата поляна„  
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