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О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 
 

На основание Заповед № РД-09-138 / 18.05.2015 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община 
Мъглиж обявява публичен търг за предоставяне под наем на следните имоти – частна 
общинска собственост: 

 
1. ПОМЕЩЕНИЕ с площ 8.00 (Осем) кв. м., находящо се в едноетажна сграда с 

идентификатор 49494.701.310.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мъглиж, 
одобрени със Заповед No РД-18-93 / 23.12.2009 г., със застроена площ на сградата 105 кв. м, брой 
етажи – 1, предназначение – сграда на транспорта (Автогара), разположена в Поземлен имот с 
идентификатор 49494.701.310 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, номер по предходен план 
УПИ V в кв. 33, актувана с Акт за частна общинска собственост № 615/ 22.08.2013 г.  

Имотът се предоставя за извършване на търговска дейност.  
Начална тръжна цена  - 16  лева/месечно (без ДДС)  
Депозит за участие   - 16  лева 
Стъпка за наддаване   - 1.60 лева  
Срок за отдаване под наем  -  5 години 
 
2. ПОМЕЩЕНИЕ с площ 30.00 (Тридесет) кв. м., находящо се в сградата на бившия 

Младежки дом – МС на един етаж със застроена площ 235 кв. м., разположен в УПИ I, кв. 38 по 
плана на с. Ветрен, община Мъглиж, актуван с Акт за частна общинска собственост № 13 / 
22.06.2010 г. 

Имотът се предоставя за извършване на търговска дейност.  
Начална тръжна цена  - 45 лева/месечно (без ДДС)  
Депозит за участие   - 45 лева 
Стъпка за наддаване   -  4 лева  
Срок за отдаване под наем  -  5 години 
 
3. ПОМЕЩЕНИЕ с площ 25.00 (Двадесет и пет) кв. м. (бивша аптека), находящо се в 

сградата на Здравна служба – Масивна сграда на два етажа със застроена площ 160 кв. м., 
разположена в УПИ XXV, кв. 76 по плана на с. Ветрен, община Мъглиж, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 8 / 22.06.2010 г. 

Имотът се предоставя за извършване на здравна дейност.  
Начална тръжна цена  - 63 лева/месечно (без ДДС)  
Депозит за участие   - 63 лева 
Стъпка за наддаване   -  6 лева  
Срок за отдаване под наем  -  5 години 
 
4. ПОМЕЩЕНИЕ с площ 26.00 (Двадесет и шест) кв. м. находящо се на първи етаж в 

обект за стопанска дейност  (бивши Битов комбинат) – Масивна сграда на три етажа със 
застроена площ 184 кв. м., разположена в УПИ I, кв. 34 по плана на с. Ягода, община Мъглиж, 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 7 / 28.04.2010 г. 

Имотът се предоставя за извършване на услуги.  
Начална тръжна цена  - 32 лева/месечно (без ДДС)  
Депозит за участие   - 32 лева 
Стъпка за наддаване   -  3 лева  
Срок за отдаване под наем  - 5 години 
 
5. ПОМЕЩЕНИЕ с площ 32.00 (Тридесет и два) кв. м., находящо се на втори етаж в 

обект за стопанска дейност  (бивши Битов комбинат) – Масивна сграда на три етажа със 
застроена площ 184 кв. м., разположена в УПИ I, кв. 34 по плана на с. Ягода, община Мъглиж, 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 7 / 28.04.2010 г. 
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Имотът се предоставя за извършване на услуги.  
Начална тръжна цена  - 39 лева/месечно (без ДДС)  
Депозит за участие   - 39 лева 
Стъпка за наддаване   -  3 лева  
Срок за отдаване под наем  -  5 години 
 
6. ПОМЕЩЕНИЕ с площ 40.00 (Четиридесет) кв. м. находящо се в обект за стопанска 

дейност  (бивша Автоспирка) – Масивна сграда на един етаж със застроена площ 189 кв. м., 
разположена в УПИ VII-151, кв. 9 по плана на с. Шаново, община Мъглиж, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 14 / 22.06.2010 г. 

Имотът се предоставя за извършване на утърговска дейност (магазин).  
Начална тръжна цена  - 48 лева/месечно (без ДДС)  
Депозит за участие   - 48 лева 
Стъпка за наддаване   -  4 лева  
Срок за отдаване под наем  -  5 години 
 
7. ОБЩИНСКИ ТЕРЕН, представляващ част от УПИ VII-151 в кв. 9 по плана на с. 

Шаново, община Мъглиж, актуван с Акт за частна общинска собственост № 14 / 22.06.2010 г., за 
поставяне на ПАВИЛИОН със застроена площ 15.00 (Петнадесет) кв. м.  

Имотът се предоставя за извършване на търговска дейност.  
Начална тръжна цена  - 15 лева/месечно (без ДДС)  
Депозит за участие   - 15 лева 
Стъпка за наддаване   -  1.50 лева  
Срок за отдаване под наем  -  5 години 
 
8. ОБЩИНСКИ ТЕРЕН в гр. Мъглиж, находящ се северно от ресторант „Септември”, 

за поставяне на ПАВИЛИОН със застроена площ 4.00 (Четири) кв. м.  
Имотът се предоставя за извършване на търговска дейност.  
Начална тръжна цена  - 12 лева/месечно (без ДДС)  
Депозит за участие   - 12 лева 
Стъпка за наддаване   -  1.20 лева  
Срок за отдаване под наем  -  5 години 
 
9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 037397 (нула три седем три девет седем) в землището на с. 

Дъбово, община Мъглиж, с площ 9.330 дка, начин на трайно ползване: Нива, категория на 
земята при неполивни условия: IV (четвърта),  при граници: имот № 037396 – нива на насл. на 
Боню Косев Атанасов, имот № 000001 – населено място, имот № 000445 – полски път на ДПФ, 
имот № 000438 – друг жил. терен на МЗГАР, имот № 037390 – нива на Стефан Иванов Стоянов, 
имот № 037394 – нива на насл. на Никола Тодоров Варимезов, имот № 000001 – населено място; 
актуван с Акт за частна общинска собственост No 1491 / 16.03.2015 г.  

Имотът се предоставя за отглеждане на едногодишни полски култури.  
Начална тръжна цена  - 234 лева/годишно.  
Депозит за участие   - 100 лева 
Стъпка за наддаване   -  23 лева  
Срок за отдаване под наем  -  5 години 
 
Търгът ще се проведе на 08.06.2015 г., в сградата на Общинска администрация Мъглиж, 

гр. Мъглиж, обл. Стара Загора, пл. „Трети март” № 32, ІІІ-ти етаж, Заседателна зала.  
Начало на търга – 10.00 часа. 
 

Тръжната документация за всеки един имотите може да се закупи от 27.05.2015 г. до 
03.06.2015 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 03.06.2015 г. в касата на Община Мъглиж или по сметка BIC – 
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IORTBGSF – Инвестбанк АД клон София-Арсеналски; IBAN – BG49 IORT 8038 3300 3885 00, 
код за вид плащане – 44 70 00. 

 

Депозитът за участие се заплаща в срок до 05.06.2015 г. до 12,30 часа в касата на 
община Мъглиж.  

 

Краен срок за подаване на заявления за участие в търговете – 05.06.2015 г. до 12.30 
часа. 
         За справки: звено „Общинска собственост“ при Общинска администрация гр. Мъглиж, 
стая 308, тел. 04321 / 33-19 


