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О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 
 

 
           На основание Заповед № РД-09-162/08.05.2014 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община 
Мъглиж обявява публични търгове за: 
 

А/  Отдаване под наем на следния общински имот: 
Земеделска земя с начин на трайно ползване  - Нива, с площ 4.477 дка, категория на 

земята при неполивни условия – IV, съставляваща имот No 094004 в землището на с. Тулово, 
общ. Мъглиж, актуван с Акт за частна общинска собственост No 385 / 12.11.2012 г., при 
начална тръжна цена 81 лева и срок за отдаване под наем – 10 години. 

 
Б/ Отдаване под аренда на следните общински имоти: 
1. Поземлен имот с идентификатор 44494.669.420 в землището на гр. Мъглиж, с 

площ 54 616 кв. м; начин на трайно ползване – Нива; категория на земята при неполивни 
условия – VI; актуван с Акт за частна общинска собственост No 195 / 16.11.2011 г.; при 
начална тръжна цена 1202 лева и срок за отдаване под аренда – 30 години. 

2. Поземлен имот с идентификатор 44494.669.378 в землището на гр. Мъглиж, с 
площ 2 439 кв. м; начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя; категория на земята 
при неполивни условия – VI; актуван с Акт за частна общинска собственост No 1198 / 
15.04.2014 г.; при начална тръжна цена 54 лева и срок за отдаване под аренда – 30 години. 

3. Поземлен имот с идентификатор 44494.669.105 в землището на гр. Мъглиж, с 
площ 5 679 кв. м; начин на трайно ползване – Изоставена орна земя; категория на земята при 
неполивни условия – VI; актуван с Акт за частна общинска собственост No 1230 / 19.05.2014 
г.; при начална тръжна цена 125 лева и срок за отдаване под аренда – 30 години. 

4. Поземлен имот с идентификатор 44494.669.106 в землището на гр. Мъглиж, с 
площ 41 479 кв. м; начин на трайно ползване – Овощна градина; категория на земята при 
неполивни условия – VI; актуван с Акт за частна общинска собственост No 1196 / 15.04.2014 
г.; при начална тръжна цена 913 лева и срок за отдаване под аренда – 30 години. 
 

В/ Продажба на следните общински имоти: 
1. Поземлен имот No 047054 в землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж с площ 0.899 

дка; начин на трайно ползване – Нива; категория на земята при неполивни условия – VIII; 
актуван с Акт за частна общинска собственост No 482 / 01.07.2013 г.; при начална тръжна 
цена 310 лева. 

2. Поземлен имот No 073063 в землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж с площ 2.392 
дка; начин на трайно ползване – Нива; категория на земята при неполивни условия – VI;, 
актуван с Акт за частна общинска собственост No 484 / 02.07.2013 г.; при начална тръжна 
цена 1250 лева. 

3. Поземлен имот No 087033 в землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж с площ 0.902 
дка; начин на трайно ползване – Нива; категория на земята при неполивни условия – IV; 
актуван с Акт за частна общинска собственост No 485 / 02.07.2013 г.; при начална тръжна 
цена 450 лева. 

4. Поземлен имот No 127002 в землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж с площ 0.994 
дка; начин на трайно ползване – Нива; категория на земята при неполивни условия – IV; 
актуван с Акт за частна общинска собственост No 487 / 02.07.2013 год.; при начална тръжна 
цена 520 лева. 

5. Поземлен имот No 127041 в землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж с площ 2.193 
дка; начин на трайно ползване – Нива; категория на земята при неполивни условия – IV; 
актуван с Акт за частна общинска собственост No 486 / 02.07.2013 г.; при начална тръжна 
цена 1200 лева. 
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6. Поземлен имот No 140056 в землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж с площ 2.063 
дка; начин на трайно ползване – Нива; категория на земята при неполивни условия – IV; 
актуван с Акт за частна общинска собственост No 1209 / 28.04.2014 г.; при начална тръжна 
цена 950 лева. 

7. Поземлен имот No 133039 в землището на с. Шаново, общ. Мъглиж с площ 4.915 
дка; начин на трайно ползване – Нива; категория на земята при неполивни условия – VII; 
актуван с Акт за частна общинска собственост No 137 / 08.08.2011 г.; при начална тръжна 
цена 2400 лева. 

8. Поземлен имот No 133040 в землището на с. Шаново, общ. Мъглиж с площ 3.666 
дка; начин на трайно ползване – Нива; категория на земята при неполивни условия – VII; 
актуван с Акт за частна общинска собственост No 138 / 08.08.2011 г.; при начална тръжна 
цена 1 800 лева. 

9. Поземлен имот No 133041 в землището на с. Шаново, общ. Мъглиж с площ 3.031 
дка; начин на трайно ползване – Нива; категория на земята при неполивни условия – VII; 
актуван с Акт за частна общинска собственост No 139 / 08.08.2011 г.; при начална тръжна 
цена 1 450 лева. 

10. Поземлен имот No 134001 в землището на с. Шаново, общ. Мъглиж с площ 1.878 
дка; начин на трайно ползване – Нива; категория на земята при неполивни условия – V; 
актуван с Акт за частна общинска собственост No 823 / 02.01.2014 г.; при начална тръжна 
цена 1050 лева. 

11. Поземлен имот No 134004 в землището на с. Шаново, общ. Мъглиж с площ 1.093 
дка; начин на трайно ползване – Нива; категория на земята при неполивни условия – V; 
актуван с Акт за частна общинска собственост No 132 / 27.07.2011 г.; при начална тръжна 
цена 620 лева.  

12. Поземлен имот No 134005 в землището на с. Шаново, общ. Мъглиж с площ 1.588 
дка; начин на трайно ползване – Нива; категория на земята при неполивни условия – V; 
актуван с Акт за частна общинска собственост No 1200 / 25.04.2014 г.; при начална тръжна 
цена 900 лева. 

13. Поземлен имот No 134006 в землището на с. Шаново, общ. Мъглиж с площ 1.387 
дка; начин на трайно ползване – Нива; категория на земята при неполивни условия – V; 
актуван с Акт за частна общинска собственост No 1201 / 25.04.2014 г.; при начална тръжна 
цена 780 лева. 

14. Поземлен имот No 134010 в землището на с. Шаново, общ. Мъглиж с площ 1.472 
дка; начин на трайно ползване – Нива; категория на земята при неполивни условия – V; 
актуван с Акт за частна общинска собственост No 1202 / 25.04.2014 г.; при начална тръжна 
цена 800 лева. 

15. Поземлен имот No 134013 в землището на с. Шаново, общ. Мъглиж с площ 1.471 
дка; начин на трайно ползване – Нива; категория на земята при неполивни условия – V; 
актуван с Акт за частна общинска собственост No 1203 / 25.04.2014 г.; при начална тръжна 
цена 800 лева. 

16. Поземлен имот No 134016 в землището на с. Шаново, общ. Мъглиж с площ 1.043 
дка; начин на трайно ползване – Нива; категория на земята при неполивни условия – V; 
актуван с Акт за частна общинска собственост No 1204 / 25.04.2014 г.; при начална тръжна 
цена 600 лева. 

17. Поземлен имот No 134021 в землището на с. Шаново, общ. Мъглиж с площ 2.012 
дка; начин на трайно ползване – Нива; категория на земята при неполивни условия – V; 
актуван с Акт за частна общинска собственост No 1205 / 25.04.2014 г.; при начална тръжна 
цена 1100 лева. 

18. Поземлен имот No 134022 в землището на с. Шаново, общ. Мъглиж с площ 2.242 
дка; начин на трайно ползване – Нива; категория на земята при неполивни условия – V; 
актуван с Акт за частна общинска собственост No 1206 / 25.04.2014 г.; при начална тръжна 
цена 1300 лева. 
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19. Поземлен имот No 134039 в землището на с. Шаново, общ. Мъглиж с площ 34.149 
дка; начин на трайно ползване – Нива; категория на земята при неполивни условия – V; 
актуван с Акт за частна общинска собственост No 133 / 27.07.2011 г. при начална тръжна 
цена 18800 лева. 
            

Търговете ще се проведат на 10.06.2014 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 раздел І - А   – 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 - В, точка  1  – 10.50 часа 
- търгът по раздел І - В, точка  2  – 11.00 часа 
- търгът по раздел І - В, точка  3  – 11.10 часа 
- търгът по раздел І - В, точка  4  – 11.20 часа 
- търгът по раздел І - В, точка  5  – 11.30 часа 
- търгът по раздел І - В, точка  6  – 11.40 часа 
- търгът по раздел І - В, точка  7  – 11.50 часа 
- търгът по раздел І - В, точка  8  – 12.00 часа 
- търгът по раздел І - В, точка  9  – 12.10 часа 
- търгът по раздел І - В, точка  10 – 12.20 часа 
- търгът по раздел І - В, точка  11 – 12.30 часа 
- търгът по раздел І - В, точка  12 – 12.40 часа 
- търгът по раздел І - В, точка  13 – 12.50 часа 
- търгът по раздел І - В, точка  14 – 13.00 часа 
- търгът по раздел І - В, точка  15 – 13.10 часа 
- търгът по раздел І - В, точка  16 – 13.20 часа 
- търгът по раздел І - В, точка  17 – 13.30 часа 
- търгът по раздел І - В, точка  18 – 13.40 часа 
- търгът по раздел І - В, точка  19 – 13.50 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 06.06.2014 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 – 09.06.2014 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 


