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О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 
 
           На основание Заповед № РД-09-97 / 18.03.2014 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община 
Мъглиж обявява публични търгове за: 

 
А/  Отдаване под аренда на следния общински имот: 
Земеделска земя с начин на трайно ползване – Нива,  с площ 13,436 дка, категория на 

земята IV, съставляваща имот № 000085 по картата на землището на с. Юлиево, общ. 
Мъглиж, при граници и съседи: имот № 000080 – стопански двор на ЗК „Мъдрост; имот № 
000112 – стопански двор на ДПФ-МЗГ; имот № 000115 – полски път на Община Мъглиж; 
имот № 000114 – стопански двор на ЗК „Мъдрост; имот № 000116 – стопански двор на ДПФ-
МЗГ; имот № 000333 – отводнителен канал на МЗГ - ХМС;  имот № 000403 – път IV клас на 
Община Мъглиж; имот № 000062 – стопански двор на ЗК „Мъдрост; имот № 000067 – 
стопански двор на ДПФ-МЗГ, актуван с Акт за частна общинска собственост № 463 / 
10.05.2013 г.  
            Начална тръжна цена -  242  (Двеста четиридесет и два) лева  

Срок за отдаване под аренда – 15 години. 
Депозит за участие – 100 (Сто) лева. 
 
Б/  Отдаване под наем на следните общински имоти: 

             1. Земеделска земя с начин на трайно ползване – Нива, с площ 15,338 дка  категория 
на земята IV, съставляваща имот № 045024 по картата на землището на с. Юлиево, общ. 
Мъглиж, при граници и съседи: имот № 045023 – нива на насл. на Стоян Марков Канджев; 
имот № 045036 – ливада на насл. на Цаньо Колев Узунов; имот № 045035 – ливада на Никола 
Атанасов Радков и др; имот № 045034 – ливада на насл. на Никола Радков Станев; имот № 
045033 – ливада на Петко Койчев Коев;  имот № 045032 - ливада на насл. на Райна Колева 
Бонева; имот № 045025 – нива на Община Мъглиж; имот № 045026 - нива на Кольо Николов 
Костов; имот № 045027 - нива на насл. на Иван Михалев Патерков; имот № 000180 -  полски 
път на Община Мъглиж; имот № 000475 – дървопроизв. на МЗГ-ДЛ, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 466 / 18.06.2013 г. 
            Начална тръжна цена - 276 (Двеста седемдесет и шест) лева  

Срок за отдаване под наем – 10 години. 
Депозит за участие – 100 (Сто) лева. 

 
             2. Земеделска земя с начин на трайно ползване – Ливада, с площ 12,153 дка  
категория на земята V, съставляваща имот № 002174 по картата на землището на с. Шаново, 
общ. Мъглиж, при граници и съседи: имот № 001707 – път IV клас на Община Мъглиж; имот 
№ 001783 – отводнителен канал на Община Мъглиж; имот № 002060 – ливада на Община 
Мъглиж; имот № 001999 – ливада на Община Мъглиж; имот № 001932 – полски път на 
Община Мъглиж; имот № 000851– храсти на Община Мъглиж; имот № 001998 – ливада на 
Община Мъглиж,  актуван с Акт за частна общинска собственост № 469 / 21.06.2013 г. 
            Начална тръжна цена - 61 (Шестдесет и един) лева 

Срок за отдаване под наем – 5 години. 
Депозит за участие – 30 (Тридесет) лева. 
 
В/ Продажба на следния общински имот: 

  Земеделска земя с начин на трайно ползване – Нива, с площ 1,035 дка, категория на 
земята VI, съставляваща имот № 034002 по картата на землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж, 
при граници и съседи: имот № 034123 – нива на насл. на Васил Георгиев Кисьов; имот 
№034120 – нива на насл. на Недко Недялков Дерменджиев; имот № 034118 – нива на Минка 
Иванова Иванова,  имот №034003 – нива на насл. на Георги Тенев Делииванов, имот № 



 
 
- 2 -

034125 – нива на Община Мъглиж;  имот № 034124 – нива на Радка Рашева Момкова; имот № 
034007 – нива на Община Мъглиж, актуван с Акт за частна общинска собственост № 467 / 
19.06.2013 г.  
             Начална тръжна цена - 704 (Седемстотин и четири) лева. 

Депозит за участие – 300 (Триста) лева. 
 

Търговете ще се проведат на 25.04.2014 г., в сградата на Общинска администрация 
Мъглиж, гр. Мъглиж, обл. Стара Загора, пл. „Трети март” № 32, ІІІ-ти етаж, Заседателна зала, 
както следва: 

- търгът по т. А  – 10.00 часа  
- търгът по т. Б. 1  – 10.10 часа 
- търгът по т. Б. 2   – 10.20 часа 
- търгът по т. В   – 10.30 часа 

 
Тръжна документация за всеки един от търговете може да се закупи всеки работен 

ден от 9.00 ч. до 12.30 ч. в стая 306, срещу невъзстановими 60,00 лв. без ДДС, внесени в 
срок до 22.04.2014 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 имотите може да се извърши срещу документ за заплатена тръжна 
документация, всеки работен ден от 9.00 ч. до 13.00 ч. 

 
Краен срок за подаване на заявления за участие в търговете – 24.04.2014 г., до 12.30 

часа. 
Заявленията за участие в търговете се подават запечатани в непрозрачен плик.  
 

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


