
 

З  А  П  О  В  Е  Д 
 

№З-375/19.05.2022 г. 

 

 
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.7  от ЗОС, 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 и Решение №387 от Протокол№33/21.04.2022г. на Общински съвет-гр. 

Стралджа 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 
 

 І.Откривам процедура за провеждане Публичен  търг с явно наддаване за избор 

на Оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и 

експлоатацията на имоти-публична общинска собственост, чрез предоставянето им под 

наем, за срок от 10/десет/ години, на следните недвижими имоти: 

1. ПИ с идентификатор 32771.420.104 /стар номер  000104/, с НТП: Язовир, с площ 

94,719 дка по КККР на с.Иречеково, общ.Стралджа, обл.Ямбол, АОС /публична/ 

№2484/25.06.20г., при начална годишна тръжна цена за отдаване под наем 3315,00 лв. 

без ДДС. Стъпка за наддаване 300,00 лв. 

2. ПИ с идентификатор 57409.28.276 /стар номер  000276/, с НТП: Язовир, с площ 

87,364 дка по КККР на с.Поляна, общ.Стралджа, обл.Ямбол, АОС /публична/ 

№2521/19.08.20г., при начална годишна тръжна цена за отдаване под наем 3058,00 лв. 

без ДДС. Стъпка за наддаване 300,00 лв. 

3. ПИ с идентификатор 51384.20.184 /стар номер  000184/ /, с НТП: Язовир, с площ 

26,171 дка по КККР на с.Недялско, общ.Стралджа, обл.Ямбол, АОС /публична/ 

№2514/19.08.20г., при начална годишна тръжна цена за отдаване под наем 916,00 лв. без 

ДДС. Стъпка за наддаване  90,00 лв. 

4. ПИ с идентификатор 51384.20.191 /стар номер  000191/, с НТП: Язовир, с площ 

11,442 дка по КККР на с.Недялско, общ.Стралджа, обл.Ямбол, АОС /публична/ 

№2515/19.08.20г., при начална годишна тръжна цена за отдаване под наем 400,50 лв. без 

ДДС. Стъпка за наддаване 40,00 лв. 

5. ПИ с идентификатор 20804.70.149 /стар номер  000149 /, с НТП: Язовир, с площ 

14,101 дка по КККР на с.Джинот, общ.Стралджа, обл.Ямбол, АОС /публична/ 

№2508/19.08.20г., при начална годишна тръжна цена за отдаване под наем 493,50 лв. без 

ДДС. Стъпка за наддаване 45,00 лв. 

6. ПИ с идентификатор 20804.70.156 /стар номер  000156 /, с НТП: Язовир, с площ 

21,977 дка по КККР на с.Джинот, общ.Стралджа, обл.Ямбол, АОС /публична/ 

№2507/19.08.20г., при начална годишна тръжна цена за отдаване под наем 769,00 лв. без 

ДДС. Стъпка за наддаване  70,00 лв. 

7. ПИ с идентификатор 00343.89.185 /стар номер  000185 /, с НТП: Язовир, с площ 

0,938 дка по КККР на с.Александрово, общ.Стралджа, обл.Ямбол, АОС /публична/ 

№2560/05.10.21г., при начална годишна тръжна цена за отдаване под наем 33,00 лв. без 

ДДС. Стъпка за наддаване 3,00 лв. 

 

 

 
ОБЩИНА СТРАЛДЖА,ОБЛАСТ ЯМБОЛ 

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

e-mail: obshtina@straldzha.bg 
                                                                                                                               

                                                                                                                                



IІ.Оглед на общинските язовири се извършва чрез кмета на с.Иречеково, с.Поляна, 

с.Недялско, с.Джинот и с.Александрово в рамките на работния  ден. 

III.Определям първа дата  за провеждане на търга 03.06.2022г. от 14,00 часа, 

място на провеждане- заседателната зала на Община Стралджа. Документи за участие на 

първа дата се подават до 02.06.2022.г. до 16.00 часа  в Информационния център на 

Община Стралджа. 

IV.Определям втора дата за провеждане на търга 09.06.2022г. 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 08.06.2022г. до 

16.00 часа  в Информационния център на Община Стралджа. 

V.Допускат се до участие в търга юридически лица  и физически лица, 

регистрирани по Търговския закон /ЕТ/, които подават в Информационния център на 

Община Стралджа следните документи в определения срок с тази заповед:  

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 /www.brra.bg/. 

3. Декларация /по образец/. 

4.Приходна квитанция за внесена сума за участие -30.00лв. и платен депозит в 

размер на  10% от началната тръжна цена за отдаване под наем на язовира, 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. 

5.Пълномощниците на участниците в търга да представят копие от нотариално 

заверено пълномощно. 

VI. Договор за възлагане на  стопанисването, поддръжката и експлоатацията на 

язовира се сключва само с физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ, 

отговарящи на изискванията за „оператор на язовирната стена“:  Физическо лице-

едноличен търговец или юридическо лице, което разполага със служител 

хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и 

експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях, възложени му от 

собственика, 

• Класираният на първо място участник се поканва за сключване на договор като 

в определен срок се задължава да представи  Договор със служител – хидроспециалист; 

копие от документ за завършено образование на физическото лице-хидроспециалист. 

При условие, че класираният участник на първо място не представи изискуемите 

документи в определения срок, се счита, че същия се отказва да сключи договор. 

Поканва се за сключване на договор следващия класиран участник при същите условия 

по предложената от него цена. 

• Сключилият Договор Наемател/Оператор на язовирната стена се задължава да 

поеме за своя сметка разходите по мероприятия за изпълнение предписания от 

специализираните контролни органи свързани  с обезопасяването и сигурността на 

язовира. 

VII. Проекто-договор за наем, декларация /по образец/, заявление/по образец/, 

скица на язовира и АОС се получават от Информационния център на Община Стралджа.  

VIII.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;   При непредставяне на договор със 

служител-хидроспециалист в определения от възложителя срок; Кандидат подал 

заявление за участие не се яви на търга лично или чрез упълномощен представител; 

Участник напусне търга по време на провеждането му. 

  



Препис от настоящата заповед да се връчи на отдел „ИДОС” за определяне на 

комисия за провеждане на търга и  отдел „БФ” 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. 

Контролът по изпълнението ще осъществявам лично. 
 
Атанас Киров/п/ 

Кмет на Община Стралджа  

 
 

 


