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О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 
 

по Заповед № РД-09-86 / 04.03.2014 г. 
 
           На основание Заповед № РД-09-86 / 04.03.2014 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община 
Мъглиж обявява публични търгове за: 
 
  І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове както следва:  
 
А/  Отдаване под наем на общински имот: 
 
             1. Поземлен имот с идентификатор 49494.46.3 (четиридесет и девет хиляди 
четиристотин деветдесет и четири точка четиридесет и шест точка три), с площ 2024 кв.м.( две 
хиляди двадесет и четири квадратни метра) по кадастралната карта на гр. Мъглиж.Трайно 
предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Категория на 
земята VI (шеста), Номер по предходен план: 046003 (нула четири шест нула нула три) , при 
граници и съседи: 49494.46.9, 49494.46.990, 49494.46.7, 49494.46.18, 49494.46.4, 49494.46.413,  
актуван с Акт за частна общинска собственост № 876 / 20.01.2014 г. 
           Определя начална тръжна цена на имота  51,00 лв (петдесет и един лева). 
           Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга.  
 
 
Б/ Продажба на следните общински имоти: 
 
   1. Земеделска земя с начин на трайно ползване – Нива,  с площ 12,638 дка (дванадесет 
цяло шестстотин тридесет и осем хилядни декара), категория на земята VII (седма), 
съставляваща имот № 000748 (нула нула нула седем четири осем ) по картата на землището на 
с. Ягода, общ. Мъглиж, при граници и съседи: имот № 000724 – нива на Община Мъглиж; 
имот № 000677 – дървопроизв. пл. на МЗГ-ДЛ/ ДДС; имот № 000429 – полски път на Община 
Мъглиж; имот № 000677 – дървопроизв. пл. на МЗГ-ДЛ/ ДДС, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 465 / 17.06.2013 г.  
              Определя начална тръжна цена за продажба на имота 8 986,00 лв. (осем хиляди 
деветстотин осемдесет и шест лева). 
               Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга. 
 
             2. Земеделска земя с начин на трайно ползване – нива, с площ 2,201 дка (две цяло 
двеста и един хилядни декара), категория на земята VI (шеста), съставляваща имот № 069012 
(нула шест девет нула едно две) по картата на землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж, при 
граници и съседи: имот № 069016 – нива на насл. на Христо Димитров Заяков; имот № 069014 
– нива на Димитър Гочев Петров, имот № 069112 – нива на Татяна Иванова Малинова и др, 
имот № 069011 – нива на Димитър Гочев Петров, имот № 000283 – полски път на Община 
Мъглиж, актуван с Акт за частна общинска собственост № 488 / 02.07.2013 г.  
              Определя начална тръжна цена за продажба на имота 1 497,00 лв. (хиляда четиристотин 
деветдесет и седем лева) 
              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга.   
 
             3. Земеделска земя с начин на трайно ползване –  нива с площ 2,101 (две цяло сто и 
един хилядни декара), категория на земята VIII ( осма), съставляваща имот № 033104 (нула три 
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три едно нула четири) по картата на землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж, при граници и 
съседи: имот № 033105 – нива на насл. на Димка Христова Колаклиева; имот № 033013– нива 
на Община Мъглиж, имот № 033097 – нива на насл. на насл. на Игнат Петков Игнатов,  имот 
№ 033098 – нива на „Ивони Кар” ЕООД, имот № 033107 – индивид. застр. на Митко Димитров 
Манев и др, имот № 033106 – нива на Община Мъглиж., актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 792 / 09.12.2013 г.  
              Определя начална тръжна цена за продажба на имота 1 193,00 лв. (хиляда сто 
деветдесет и три лева) 
              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга.   
 
             4. Земеделска земя с начин на трайно ползване –  нива с площ 2,422 (две цяло 
четиристотин двадесет и  две хилядни декара), категория на земята VIII ( осма), съставляваща 
имот № 033013 (нула три три нула едно три) по картата на землището на с. Дъбово, общ. 
Мъглиж, при граници и съседи: имот № 033105 – нива на насл. на Димка Христова 
Колаклиева; имот № 033104 – нива на Община Мъглиж, имот № 033097 – нива на насл. на 
насл. на Игнат Петков Игнатов, имот № 033024 – нива на насл. на Теньо Русев Какарашев, 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 793 / 09.12.2013 г.  
              Определя начална тръжна цена за продажба на имота 1 376,00 лв. (хиляда триста 
седемдесет и шест лева) 
              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга.   
 
             5. Земеделска земя с начин на трайно ползване –  нива с площ 1,393 (едно цяло триста 
деветдесет и три хилядни декара), категория на земята VIII ( осма), съставляваща имот № 
033106 (нула три три едно нула шест) по картата на землището на с. Дъбово, общ. Мъглижю, 
при г раници и съседи: имот № 033024 – нива на насл. на Теньо Русев Какарашев; имот № 
033105– нива на насл. на Димка Христова Колаклиева имот № 033104 – нива на Община 
Мъглиж, имот № 033107 – индивид. застр. на Митко Димитров Манев и др., имот № 000182 – 
път III кл. на Държавата, актуван с Акт за частна общинска собственост № 794 / 09.12.2013 г.  
              Определя начална тръжна цена за продажба на имота 797,00 лв. (седемстотин 
деветдесет и седем  лева) 
              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга.   
 
            ІІ. Търговете да се проведат на 04.04.2014 г., както следва: 

- търгът по раздел І - А, точка  1 – 10.00 часа  
- търгът по раздел І - Б, точка  1 –  10.10 часа 
- търгът по раздел І - Б, точка  2 –  10.20 часа 
- търгът по раздел І - Б, точка  3 –  10.30 часа 
- търгът по раздел І - Б, точка  4 –  10.40 часа 
- търгът по раздел І - Б, точка  5 –  10.50 часа 
 

в сградата на Общинска администрация Мъглиж, гр. Мъглиж, обл. Стара Загора, пл. „Трети 
март” № 32, ІІІ-ти етаж, Заседателна зала.  
  

Депозит за участие в търгa – 15 % от обявената начална тръжна цена, се внася в касата 
на Община Мъглиж срок до 02.04.2014 г. до 12:30 часа.  
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Тръжни документи се закупуват всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.30 ч. в стая 306,  за 
търгове по раздел І - А, точка 1 и раздел Б от точка 1 до точка 5 - срещу невъзстановими 60,00 
лв. без ДДС, внесени в срок до 31.03.2014 г. в касата на Община Мъглиж или по сметка BIC – 
IORTBGSF – Инвестбанк АД клон София-Арсеналски; IBAN – BG49 IORT 8038 3300 3885 00, 
код за вид плащане – 44 70 00. 

Оглед на имота – всеки работен ден от 9.00 до 13.00 часа срещу документ за платена 
тръжна документация.   

 
Заявленията за участие в търговете се подават запечатани в непрозрачен плик, като 

краен срок за подаването им е 02.04.2014 г., 12.30 часа.  
 

        За справки: звено „Общинска собственост“ при Общинска администрация гр. Мъглиж, 
стая 306, тел. 04321 / 33-18 


