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О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 
 

На основание Заповед № РД-09-37 / 19.02.2015 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община 
Мъглиж обявява публичен търг за предоставяне под аренда за срок от 30 год. на следните 
общински имоти: 

1. Поземлен имот с идентификатор 49494.669.420 по кадастралната карта на гр. 
Мъглиж, с площ 54 616 кв. м., НТП: Нива, Категория VI, актуван с АОС № 195/ 16.11.2011 г. 

Начална тръжна цена  - 1 230 лева  
Депозит за участие   -    400 лева 
Стъпка за наддаване  -    120 лева  
2. Поземлен имот с идентификатор 49494.669.378 по кадастралната карта на гр. 

Мъглиж, с площ 2439 кв. м., м-ст ‘’Кара Кос’’. НТП: Друг вид земеделска земя. Категория VI, 
актуван с АОС № 1198/ 15.04.2014 г. 

Начална тръжна цена  - 55 лева  
Депозит за участие   - 20 лева 
Стъпка за наддаване  -   5 лева  
3. Поземлен имот с идентификатор 49494.669.105 по кадастралната карта на гр. 

Мъглиж, с площ 5679 кв. м., м-ст ‘’Кара Кос’’, НТП: Изоставена орна земя, Категория VI, 
актуван с АОС № 1197/15.04.2014 г., поправен с АОС № 1230/ 19.05.2014 г. 

Начална тръжна цена  - 130 лева  
Депозит за участие   -   40 лева 
Стъпка за наддаване  -   13 лева  
4. Поземлен имот с идентификатор 49494.669.106 по кадастралната карта на гр. 

Мъглиж, с площ 41479 кв. м., м-ст ‘’Кара Кос’’, НТП: Овощна градина, Категория VI, актуван с 
АОС № 1196/ 15.04.2014 г. 

Начална тръжна цена  - 1 040 лева  
Депозит за участие   -    300 лева 
Стъпка за наддаване  -    100 лева  
5. Земеделска земя с НТП – Друга селскостопанска територия, площ 4,793 дка, категория 

IV, съставляваща имот № 142004 по КВС на с. Дъбово, общ. Мъглиж, актуван с АОС № 1422/ 
11.12.2014 г. 

Начална тръжна цена  - 120 лева  
Депозит за участие   -   40 лева 
Стъпка за наддаване  -   12 лева  
6. Земеделска земя с НТП - изоставена нива, площ 5,000 дка, категория IV, находяща се в 

местността ‘’Пуйчарника’’, съставляваща имот № 142008 по КВС на с. Дъбово, общ. Мъглиж, 
актуван с АОС № 29/ 20.09.2010 г., поправен с АОС № 1381/ 23.10.2014 г.  

Начална тръжна цена  - 125 лева  
Депозит за участие   -   40 лева 
Стъпка за наддаване  -   12 лева  
7. Земеделска земя с НТП - нива, площ 5,000 дка, категория IV, находяща се в 

местността ‘’Пуйчарника’’, съставляваща имот № 142010 по КВС на с. Дъбово, общ. Мъглиж, 
актуван с АОС № 30/ 20.09.2010 г. 

Начална тръжна цена  - 125 лева  
Депозит за участие   -   40 лева 
Стъпка за наддаване  -   12 лева  
8. Земеделска земя с НТП - нива, площ 5,000 дка, категория IV, находяща се в 

местността ‘’Пуйчарника’’, съставляваща имот № 142012 по КВС на с. Дъбово, общ. Мъглиж , 
актуван с АОС № 31/ 20.09.2010 г. 

Начална тръжна цена  - 125 лева  
Депозит за участие   -   40 лева 
Стъпка за наддаване  -   12 лева  
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Търгът ще се проведе на 20.03.2015 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.  

 
Тръжната документация за всеки един имотите може да се закупи от 09.03.2015 г. до 

16.03.2015 г. в стая 308 - от 9.00 ч. до 12.30 ч., срещу невъзстановими 50,00 лв. без ДДС, 
внесени в срок до 12.30 часа на 16.03.2015 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. 

 
Краен срок за подаване на заявления за участие – 18.03.2015 г. до 12.30 часа. 

             
 

         За справки: звено „Общинска собственост“ при Общинска администрация гр. Мъглиж, 
стая 308, тел. 04321 / 33-19 


