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О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 
 

по Заповед № РД-09-137 / 18.05.2015 г. 
 
           На основание Заповед № РД-09-137 /18.05.2015 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 49494.667.109 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 

деветдесет и четири точка шестстотин шестдесет и седем точка сто и девет), с площ 2331 кв. м.  (две 
хиляди триста тридесет и един квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. 
Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя. Категория на земята VI (шеста). Номер по предходен  
план 000109, при граници и съседи: 49494.667.574; 49494.667.1; 49494.667.103, по кадастралната карта 
на гр. Мъглиж, АОС 522/ 30.07.2013г. 
              Определя начална тръжна цена за продажба на имота 1000 лв.  
   Депозит за участие в размер на 500 лв. 
   Стъпка за наддаване в размер на 100 лв. 

2. Поземлен имот с идентификатор 49494.667.113 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка шестстотин шестдесет и седем точка сто и тринадесет), с площ 4317 кв. м.  
(четири хиляди триста и седемнадесет квадратни метра).Трайно предназначение на територията: 
Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя. Категория на земята VI (шеста). Номер 
по предходен  план 000113, при граници и съседи: 49494.667.112; 49494.667.904; 49494.667.572; 
49494.667.1, по кадастралната карта на гр. Мъглиж, АОС 523/ 30.07.2013г. 
              Определя начална тръжна цена за продажба на имота 1852 лв.  
   Депозит за участие в размер на 926 лв. 
   Стъпка за наддаване в размер на 180 лв. 

3. Поземлен имот с идентификатор 49494.667.330 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка шестстотин шестдесет и седем точка триста и тридесет), с площ 4668 кв. м.  
(четири хиляди шестстотин шестдесет и осем квадратни метра). Трайно предназначение на 
територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя. Категория на земята IX 
(девета). Номер по предходен  план 000330, при граници и съседи: 49494.667.332; 49494.46.908; 
49494.667.572, по кадастралната карта на гр. Мъглиж, АОС 1535/ 27.03.2015г. 
              Определя начална тръжна цена за продажба на имота 1186 лв.  
   Депозит за участие в размер на 593 лв. 
   Стъпка за наддаване в размер на 118 лв. 

4. Поземлен имот с идентификатор 49494.98.107 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка деветдесет и осем точка сто и седем), с площ 2309 кв. м.  (две хиляди триста 
и девет квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно 
ползване: Нива. Категория на земята VI ( шеста). Номер по предходен  план 098107, при граници и 
съседи: 49494.98.110; 49494.98.111; 49494.98.149; 49494.98.108; 49494.98.109;  49494.98.169;  
49494.98.22; 49494.98.131; 49494.98.127, по кадастралната карта на гр. Мъглиж, АОС 1534/ 27.03.2015г. 
              Определя начална тръжна цена за продажба на имота 991 лв.  
   Депозит за участие в размер на 500 лв. 
   Стъпка за наддаване в размер на 99 лв. 

5. Поземлен имот с идентификатор 49494.7.25 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка седем точка двадесет и пет), с площ 563 кв. м.  (петстотин шестдесет и три 
квадратни метра), м-ст ‘’ Черните стени’’. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин 
на трайно ползване: лозе. Категория на земята VIII ( осма). Номер по предходен  план 007025, при 
граници и съседи: 49494.7.921; 49494.7.28; 49494.7.26; 49494.7.24; 49494.7.29, по кадастралната карта 
на гр. Мъглиж, АОС 1444/ 16.02.2015г. 
              Определя начална тръжна цена за продажба на имота 150 лв.  
   Депозит за участие в размер на 75 лв. 
   Стъпка за наддаване в размер на 15 лв. 

6. Поземлен имот с идентификатор 49494.7.26 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка седем точка двадесет и шест), с площ 396 кв. м.  (триста деветдесет и шест 
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квадратни метра), м-ст ‘’ Черните стени’’. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин 
на трайно ползване: лозе. Категория на земята VIII ( осма). Номер по предходен  план 007026, при 
граници и съседи: 49494.7.28; 49494.7.49; 49494.7.27; 49494.7.23; 49494.7.24; 49494.7.25, по 
кадастралната карта на гр. Мъглиж, АОС 1445/ 16.02.2015г. 
              Определя начална тръжна цена за продажба на имота 105 лв.  
   Депозит за участие в размер на 53 лв. 
   Стъпка за наддаване в размер на 10 лв. 

7. Земеделска земя с начин на трайно ползване – нива,  с площ 0,394 дка (нула цяло триста 
деветдесет и четири хилядни декара), категория на земята IV (четвърта), съставляваща имот № 040440 
(нула четири нула четири четири нула) по картата на землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж, при 
граници и съседи: имот № 040439– нива на Недка Георгие ва Аврамова; имот № 000001– населено 
място на Населено място; имот № 040442– нива на насл. на Станко Димитров Заяков; имот № 040445– 
нива на Донка Георгиева Аврамова, АОС 1431/ 23.01.2015г. 
              Определя начална тръжна цена за продажба на имота 303 лв.  
   Депозит за участие в размер на 150 лв. 
   Стъпка за наддаване в размер на 30 лв. 

8.  Земеделска земя с начин на трайно ползване – нива,  с площ 1,797 дка (едно цяло 
седемстотин деветдесет и седем хилядни декара), категория на земята VI (шеста), съставляваща имот 
№ 000398 (нула нула нула три девет осем) по картата на землището на с. Селце, общ. Мъглиж, при 
граници и съседи: имот № 000397– нива на насл. на Иван Стойчев Колаксъзов; имот № 000412– 
индивид. застр. на ‘’ Еко Енерджи’’ ООД; имот № 000290– водно течение на Държавата - мост; имот № 
000001– жилищна територия на с. Селце; имот № 000344– нива на насл. на Петър Трифонов 
Казнаджиев, АОС 135/ 27.07.2011г.  
              Определя начална тръжна цена за продажба на имота 699 лв.  
   Депозит за участие в размер на 350 лв. 
   Стъпка за наддаване в размер на 70 лв. 

9. Земеделска земя с начин на трайно ползване – храсти,  с площ 1,475 дка (едно цяло 
четиристотин седемдесет и пет хилядни декара), категория на земята VI (шеста), съставляваща имот № 
028178 (нула две осем едно седем осем) по картата на землището на с. Селце, общ. Мъглиж, м-ст ‘’ В 
Село’’. Имота е образуван от имот 028111, при граници и съседи: имот № 028180 – използв. ливада на 
Стоянка Цанева Стамова; имот № 000268 – път IV кл. на Община Мъглиж; имот № 028110 – използв. 
ливада на насл. на Неделчо Коев Димитров; имот № 028183 – използв. ливада на насл. на Петко Коев 
Димитров; имот № 028114 – използв. ливада на насл. на Иван Минев Колев; имот № 028113 – използв. 
ливада на насл. на Еньо Минев Колев, АОС 1493/ 17.03.2015г. 
              Определя начална тръжна цена за продажба на имота 574 лв.  
   Депозит за участие в размер на 290 лв. 
   Стъпка за наддаване в размер на 57 лв. 

10. Поземлен имот № 028182 (нула две осем едно осем две) в землището на с. Селце, община 
Мъглиж, с площ 0.954 (Нула цяло, деветстотин петдесет и четири хилядни) дка, начин на трайно 
ползване: Изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: VI (Шеста), при граници и 
съседи: имот № 028185 – използвана ливада на насл. на Васил Иванов Ненков, имот № 028087 – 
индивидуално застрояване на Евгени Павлов Михайлов, имот № 028188 – полски път на Община 
Мъглиж, имот № 028088 – използвана ливада на Драган Тенев Чавдаров, имот № 028107 – използвана 
ливада на Община Мъглиж и имот № 028184 – използвана ливада на Община Мъглиж; актуван с Акт 
за частна общинска собственост No 1619 / 07.04.2015 год. 
              Определя начална тръжна цена за продажба на имота 371 лв.  
   Депозит за участие в размер на 190 лв. 
   Стъпка за наддаване в размер на 37 лв. 

11. Поземлен имот с идентификатор 49494.658.170 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка шестстотин петдесет и осем точка сто и седемдесет) по кадастралната карта 
и кадастралните регистри на гр. Мъглиж, одобрени със Заповед No РД-18-93 / 23.12.2009 г. на 
Изпълнителен директор на АГКК, с площ 439 (Четиристотин тридесет и девет) кв. м; трайно 
предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Нива; категория на земята при 
неполивни условия: VIII (Осма), при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 
49494.701.158,  49494.701.160, 49494.701.177,  49494.701.2731,  49494.701.169, 49494.701.154, 
49494.701.157; актуван с Акт за частна общинска собственост No 1453/05.03.2015г. г 
               Определя начална тръжна цена за продажба на имота 110 лв.  
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   Депозит за участие в размер на 55 лв. 
   Стъпка за наддаване в размер на 11 лв. 

12. Поземлен имот № 000648 (нула нула нула шест четири осем) в землището на с. Ягода, 
община Мъглиж, с площ 15.030 (Петнадесет цяло и тридесет хилядни) дка, начин на трайно ползване: 
Нива, категория на земята при неполивни условия: VI (Шеста), при граници и съседи: имот № 000647 – 
нива на „Алтея органикс” ООД,  имот № 000737 – дървопроизвоствена площ на МЗГ – ДДЛ/ДДС,  
имот № 000650 – полски път на Община Мъглиж, актуван с Акт за частна общинска собственост No 
1432 / 23.01.2015 год. 

Определя начална тръжна цена 7350 лева. 
            Депозит за участие в размер на 3700 лв. 
 Стъпка за наддаване в размер на 735 лв. 

13. Поземлен имот № 113018 (едно едно три нула едно осем) в землището на с. Ягода, община 
Мъглиж, с площ 2.103 (Две цяло и сто и три хилядни) дка, начин на трайно ползване: Нива, категория 
на земята при неполивни условия: VI (Шеста), при граници и съседи: имот № 113017 – нива на насл. 
Иван Колев Марков, имот № 000414 – полски път на Община Мъглиж, имот № 000416 – полски път на 
Община Мъглиж, актуван с Акт за частна общинска собственост No 1433 / 23.01.2015 год. 

Определя начална тръжна цена 970 лева. 
            Депозит за участие в размер на 490 лв. 
 Стъпка за наддаване в размер на 97 лв. 

14. Поземлен имот № 115010 (едно едно пет нула едно нула) в землището на с. Ягода, община 
Мъглиж, с площ 0.778 (Нула цяло, седемстотин седемдесет и осем хилядни) дка, начин на трайно 
ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: VI (Шеста), при граници и съседи: имот 
№ 000418 – полски път на Община Мъглиж, имот № 115011 – нива на Деша Стойчева Мушмулова, 
имот № 115005 – нива на Ненка Георгиева Минчева, актуван с Акт за частна общинска собственост No 
1434 / 23.01.2015 год. 

Определя начална тръжна цена 360 лева. 
            Депозит за участие в размер на 180 лв. 
 Стъпка за наддаване в размер на 36 лв. 

15. Поземлен имот № 116011 (едно едно шест нула едно едно) в землището на с. Ягода, община 
Мъглиж, с площ 2.870 (Две цяло, осемстотин и седемдесет хилядни) дка, начин на трайно ползване: 
Нива, категория на земята при неполивни условия: VI (Шеста),   при граници и съседи: имот № 116010 
– нива на Мустафа Ахмедов Хасанов,  имот № 000420 – полски път на Община Мъглиж, имот № 
000419 – полски път на Община Мъглиж, имот № 116005 -  нива на насл. на Гюлмен Ибрямова 
Аптулова, актуван с Акт за частна общинска собственост No 1435/ 23.01.2015год. 

Определя начална тръжна цена 1800 лева. 
            Депозит за участие в размер на 900 лв. 
 Стъпка за наддаване в размер на 180 лв. 

16. Поземлен имот № 036028 (нула три шест нула две осем) в землището на с. Дъбово, община 
Мъглиж, с площ 1.404 (Едно цяло, четиристотин и четири хилядни) дка, начин на трайно ползване: 
Нива, категория на земята при неполивни условия: IV (Четвърта),  при граници и съседи: имот № 
000445 – полски път на Община Мъглиж, имот № 000446 – друг жил. терен на МЗГАР, имот № 036030 
– нива на Иван Николов Карагьозов, имот № 036029 – нива на Иван Николов Карагьозов, имот № 
036027 – овощна градина на Димитър димитров Дерменджиев, актуван с Акт за частна общинска 
собственост No 1438 / 02.02.2015 год. 

Определя начална тръжна цена 1080 лева. 
            Депозит за участие в размер на 540 лв. 
 Стъпка за наддаване в размер на 100 лв. 

17. Поземлен имот № 000301 (нула нула нула три нула едно) в землището на с. Ветрен, община 
Мъглиж, с площ 1.661 (Едно цяло, шестстотин шестдесет и една хилядни) дка, начин на трайно 
ползване: Друга селищна територия, категория на земята при неполивни условия: VI (Шеста),   при 
граници и съседи: имот № 000545 – полски път на Община Мъглиж, имот № 000295 – друга селищна 
територия на Община Мъглиж, имот № 000299 – храсти на Община Мъглиж; актуван с Акт за частна 
общинска собственост No 1439 / 02.02.2015 год. 

Определя начална тръжна цена 4 000 лева. 
            Депозит за участие в размер на 2000 лв. 
 Стъпка за наддаване в размер на 400 лв. 
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 18. Незастроен урегулиран поземлен имот VI-391 (шести за триста деветдесет и едно) в квартал 
41 (четиридесет и едно) по плана на с. Зимница, общ. Мъглиж, одобрен с Решение No 301 / 20.07.2006 
г, с площ 1056 (Хиляда петдесет и шест) кв. м.; отреден за жилищно строителство; при граници: изток - 
УПИ VII-457, запад - улици с о.т. 83-82 и 80-74, север - УПИ V-390, юг - улица с о.т. 83-84; актуван с 
Акт за частна общинска собственост № 1367 / 17.09.2014 г. 

Определя начална тръжна цена 5 370 лева (без ДДС) 
            Депозит за участие в размер на 2700 лв. 
 Стъпка за наддаване в размер на 537 лв. 

19. Незастроен урегулиран поземлен имот I (първи) в квартал 103 (сто и три) по плана на с. 
Ягода, общ. Мъглиж, одобрен със Заповед № 132 / 11.03.1991 г., с площ 3289 (Три хиляди двеста 
осемдесет и девет) кв. м.; отреден за обществено обслужване; при граници: изток - УПИ ХIХ-1463, 
алея, запад - улица с о.т. 50-52, север - улица с о.т. 50-56, юг - УПИ ХIV-111; актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 1427 / 05.01.2015 г. и Акт № 1492 / 16.03.2015 г. за поправка на АОС № 1427 / 
05.01.2015 г. 

Определя начална тръжна цена 60 300 лева (без ДДС) 
            Депозит за участие в размер на 30 150 лв. 
 Стъпка за наддаване в размер на 6000 лв. 
            ІІ. Търговете да се проведат на 10.06.2015 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.  

ІІІ. Депозит за участие се заплаща в  срок до 05.06.2015 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 27.05.2015г. 
до 03.06.2015г., от 9.00 ч. до 12.30 ч. в стая 308, срещу невъзстановими 50,00 лв. без ДДС, внесени в 
срок до 03.06.2015 г до 12.30 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 – 05.06.2015 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 
308, тел. 04321 / 33-19 


