
 
 
- 1 - 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 
 

по Заповед № РД-09-387 / 15.10.2014 г. 
 
           На основание Заповед № РД-09-387 /15.10.2014 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община 
Мъглиж обявява публични търгове за: 
І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове както следва:  
 

Продажба на следните общински имоти находящи се в землището на гр. Мъглиж: 
 

1. Поземлен имот с идентификатор 49494.57.65 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка петдесет и седем точка шестдесет и пет), по кадастралната карта на гр. 
Мъглиж, с площ 9011 кв. м.  (девет  хиляди и единадесет квадратни метра). Трайно предназначение на 
територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята VI (шеста), при 
граници и съседи: 49494.58.1009; 49494.57.61; 49494.57.54; 49494.57.56; 49494.57.55; 49494.56.1010; 
49494.57.64; 49494.57.62; 49494.57.61; 49494.57.33; 49494.57.57; 49494.57.34; 49494.57.58; 49494.57.36; 
49494.57.59; 49494.57.39; 49494.58.491;  49494.57.47;  49494.57.48;  49494.57.49, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 1171 / 07.04.2014 г.  

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 4118,00 лв.  
            Депозит за участие в размер на 1240,00 лв. 
 Стъпка за наддаване в размер на 410,00 лв. 

2. Поземлен имот с идентификатор 49494.98.169 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка деветдесет и осем точка сто шестдесет и девет), по кадастралната карта на 
гр. Мъглиж, с площ 83180 кв. м.  (осемдесет и три хиляди сто и осемдесет квадратни метра), м-ст 
‘’ Новата Воденица’’. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: 
Нива. Категория на земята VI (шеста), при граници и съседи: 49494.98.149; 49494.98.102; 49494.98.21; 
49494.98.20; 49494.98.19; 49494.98.10; 49494.98.18; 49494.98.150; 49494.98.17; 49494.98.16; 
49494.98.151; 49494.98.117; 49494.98.11; 49494.98.12; 49494.98.13, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 1195 / 15.04.2014 г. 

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 35684,00 лв.  
            Депозит за участие в размер на 10 700,00 лв. 
 Стъпка за наддаване в размер на 3560,00 лв. 

3. Поземлен имот с идентификатор 49494.58.118 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка петдесет и осем точка сто и осемнадесет), по кадастралната карта на гр. 
Мъглиж, с площ 8909 кв. м.  (осем хиляди деветстотин и девет квадратни метра), м-ст ‘’ Кирчов 
Кладенец’’. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. 
Категория на земята VI (шеста), при граници и съседи: 49494.58.109; 49494.58.108; 49494.58.111; 
49494.58.1009; 49494.58.117; 49494.58.91; 49494.58.92; 49494.58.491; 49494.58.95; 49494.58.98; 
49494.58.100; 49494.58.103; 49494.58.104; 49494.58.105; 49494.58.113; 49494.58.114; 49494.58.110, 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 1173 / 07.04.2014 г.  
             Определя начална тръжна цена за продажба на имота 4071,00 лв.  
             Депозит за участие в размер на 1200,00 лв. 
  Стъпка за наддаване в размер на 400,00 лв. 

4. Поземлен имот с идентификатор 49494.48.101 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка четиридесет и осем точка сто и едно ), по кадастралната карта на гр. 
Мъглиж, с площ 266 кв. м.  (двеста шестдесет и шест квадратни метра). Трайно предназначение на 
територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята VI ( шеста), при 
граници и съседи: 49494.48.102; 49494.48.100; 49494.48.71; 49494.48.70; 49494.48.68, по кадастралната 
карта на гр. Мъглиж, актуван с Акт за частна общинска собственост № 891 / 31.01.2014 г.  
             Определя начална тръжна цена за продажба на имота 249,00 лв.  
             Депозит за участие в размер на 80,00 лв. 
  Стъпка за наддаване в размер на 24,00 лв. 

5. Поземлен имот с идентификатор 49494.52.11 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка петдесет и две точка единадесет ), по кадастралната карта на гр. Мъглиж, с 
площ 369 кв. м.  (триста шестдесет и девет квадратни метра). Трайно предназначение на територията: 
Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята VI ( шеста), при граници и съседи: 
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49494.50.24;  49494.52.9; 49494.52.10; 49494.52.1, по кадастралната карта на гр. Мъглиж, актуван с Акт 
за частна общинска собственост № 893 / 31.01.2014 г.  
              Определя начална тръжна цена за продажба на имота 346,00 лв.  
              Депозит за участие в размер на 100,00 лв. 
   Стъпка за наддаване в размер на 34,00 лв. 

6. Поземлен имот с идентификатор 49494.774.48 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка седемстотин седемдесет и четири точка четиридесет и осем), по 
кадастралната карта на гр. Мъглиж, с площ 93437 кв. м.. Трайно предназначение на територията: 
Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя. Категория на земята IX (девета), при 
граници и съседи: 49494.774.313, 49494.774.314, 49494.774.49, 49494.774.878, 49494.774.337, 
49494.774.53, 49494.774.878, по кадастралната карта на гр. Мъглиж, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 198 / 16.11.2011 г. 

  Определя начална тръжна цена за продажба на имота 11,100 лв.  
              Депозит за участие в размер на 3300,00 лв. 
   Стъпка за наддаване в размер на 1110,00 лв. 
             7. Поземлен имот с идентификатор 49494.774.53 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка седемстотин седемдесет и четири точка петдесет и три), по кадастралната 
карта на гр. Мъглиж, с площ 37285 кв. м.. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин 
на трайно ползване: Изоставена орна земя. Категория на земята IX (девета), ), при граници и съседи: 
49494.774.64, 49494.774.22, 49494.774.879, 49494.774.320, 49494.774.48, 49494.774.337, по 
кадастралната карта на гр. Мъглиж, актуван с Акт за частна общинска собственост № 491 / 17.07.2013 
г.  

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 4,430 лв.  
            Депозит за участие в размер на 1300,00 лв. 
 Стъпка за наддаване в размер на 440,00 лв. 

8. Поземлен имот с идентификатор 49494.46.35 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка четиридесет и шест точка тридесет и пет), по кадастралната карта на гр. 
Мъглиж, с площ 1056 кв. м.  (хиляда петдесет и шест квадратни метра), м-ст ‘’ Попин Дол’’. Трайно 
предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята VI 
(шеста).Номер по предходен  план 046035, при граници и съседи: 49494.46.31, 49494.46.34, 
49494.46.34, 49494.46.33, 49494.46.413, 49494.47.972, 49494.46.404, по кадастралната карта на гр. 
Мъглиж,актуван с Акт за частна общинска собственост № 1306 / 07.08.2014 г. 

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 406,00 лв.  
            Депозит за участие в размер на 120,00 лв. 
            Стъпка за наддаване в размер на 40,00 лв. 

9. Поземлен имот с идентификатор 49494.83.50 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка осемдесет и три точка петдесет), по кадастралната карта на гр. Мъглиж,  с 
площ 842 кв. м (Осемстотин четиридесет и два квадратни метра); трайно предназначение на 
територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Лозе; категория на земята VIII ( осма); при 
граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 49494.83.55, 49494.83.56, 49494.83.51, 
49494.83.48, 49494.83.49, 49494.83.14, 49494.83.53 и 49494.83.54; актуван с Акт за частна общинска 
собственост No 1315 / 28.08.2014 г. 

Определя начална тръжна цена 232,00лева. 
           Депозит за участие в размер на 70,00 лв. 
            Стъпка за наддаване в размер на 23,00 лв. 

10. Поземлен имот с идентификатор 49494.83.51 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка осемдесет и три точка петдесет и едно), по кадастралната карта на гр. 
Мъглиж, с площ 170 кв. м (Сто и седемдесет квадратни метра) трайно предназначение на територията: 
Земеделска; начин на трайно ползване: Лозе; категория на земята VIII ( осма); при граници и съседи: 
Поземлени имоти с идентификатори 49494.83.56, 49494.83.52, 49494.83.48 и 49494.83.50; актуван с Акт 
за частна общинска собственост No 1316 / 28.08.2014 г. 

Определя начална тръжна цена 47,00 лева. 
           Депозит за участие в размер на 15,00 лв. 
           Стъпка за наддаване в размер на 4,00 лв. 

11. Поземлен имот с идентификатор 49494.83.52 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка осемдесет и три точка петдесет и две), по кадастралната карта на гр. 
Мъглиж, с площ 426 кв. м (Четиристотин двадесет и шест квадратни метра) трайно предназначение на 
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територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Лозе; категория на земята VIII ( осма); при 
граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 49494.83.57, 49494.83.232, 49494.83.48, 
49494.83.51 и 49494.83.56; актуван с Акт за частна общинска собственост No 1317 / 28.08.2014 г. 

Определя начална тръжна цена 117,00 лева. 
           Депозит за участие в размер на 40,00 лв. 
           Стъпка за наддаване в размер на 11,00 лв. 

12. Поземлен имот с идентификатор 49494.83.54 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка осемдесет и три точка петдесет и четири), по кадастралната карта на гр. 
Мъглиж,  с площ 408 кв. м (Четиристотин и осем квадратни метра); трайно предназначение на 
територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Лозе; категория на земята VIII ( осма); при 
граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 49494.83.60, 49494.83.55, 49494.83.50, 
49494.83.53 и 49494.83.61; актуван с Акт за частна общинска собственост No 1318 / 28.08.2014 г. 

Определя начална тръжна цена 113,00 лева. 
           Депозит за участие в размер на 35,00 лв. 
           Стъпка за наддаване в размер на 11,00 лв. 

13. Поземлен имот с идентификатор 49494.46.33 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка четиридесет и шест точка тридесет и три), по кадастралната карта на гр. 
Мъглиж, с площ 4090 кв. м. (четири хиляди и деветдесет квадратни метра); трайно предназначение на 
територията: Земеделска; начин на трайно ползване – Нива; категория на земята VI (шеста); при 
граници: Поземлени имоти с идентификатори: 49494.46.22, 49494.46.16, 49494.46.20, 49494.46.1, 
49494.46.413, 49494.46.972, 49494.46.35, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1364/ 
17.09.2014 г. 

Определя начална тръжна цена 1609,00 лева. 
           Депозит за участие в размер на 480,00 лв. 
           Стъпка за наддаване в размер на 160,00 лв. 

14. Поземлен имот с идентификатор 49494.774.437 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка седемстотин седемдесет и четири точка четиристотин тридесет и седем), по 
кадастралната карта на гр. Мъглиж, с площ 379 кв. м. ( триста седемдесет и девет квадратни метра), 
трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, 
категория на земята IХ (девета); при граници: Поземлени имоти с идентификатори: 49494.774.438, 
49494.701.2, 49494.701.3, 49494.774.544, актуван с Акт за частна общинска собственост No 1313 / 
20.08.2014 г. 

Определя начална тръжна цена 130,00 лева. 
            Депозит за участие в размер на 40,00 лв. 
           Стъпка за наддаване в размер на 13,00 лв. 

              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 05.11.2014 г. от 10.00 часа 

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

ІІІ. Депозит за участие се заплаща в  срок до 03.11.2014 г. до 12,30 часа, в касата на община 
Мъглиж. 
 

IV. Тръжната документация за всеки един от имотите в търга може да се закупи от 22.10.2014г. 
до 30.10.2014г., от 9.00 ч. до 12.30 ч. в стая 306, срещу невъзстановими 50,00 лв. без ДДС, внесени в 
срок до 30.10.2014 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. 
 

V. Краен срок за подаване на заявления за участие в търговете – 03.11.2014 г., до 12.30 часа. 
            VI. Оглед на имотите може да се извърши срещу документ за заплатена тръжна документация, 
всеки работен ден от 9.00 ч. до 13.00 ч. 
 
             За справки: звено „Общинска собственост“ при Общинска администрация гр. Мъглиж, стая 
309, тел. 04321 / 33-19 


