
 
 
- 1 -

 
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 

 
           На основание Заповед № РД-09-210 / 06.07.2015 г., Община Мъглиж 

обявява публични търгове за продажба, предоставяне под аренда и отдаване под 
наем на имоти – частна общинска собственост, както следва: 

А. ПРОДАЖБА: 
1. Земеделска земя с НТП – нива,  с площ 1,249 дка, категория VII, 

съставляваща имот № 001197 в землището на с. Шаново, м-ст ‘’Харманлък’’.  
Начална тръжна цена  - 383 лева  
Депозит за участие  - 200 лева 
Стъпка за наддаване  -   38 лева  
2. Земеделска земя с НТП – нива,  с площ 1,011 дка, категория VII, 

съставляваща имот № 001198 в землището на с. Шаново, м-ст ‘’Харманлък’’. 
Начална тръжна цена  - 310 лева  
Депозит за участие  - 150 лева 
Стъпка за наддаване  -  31 лева  
3. Земеделска земя с НТП – нива, с площ 1,037 дка, категория VII, 

съставляваща имот № 001201 в землището на с. Шаново, м-ст ‘’Харманлък’’ 
Начална тръжна цена  - 318 лева  
Депозит за участие  - 150 лева 
Стъпка за наддаване  -   31 лева  
4. Поземлен имот № 001145 в землището на с. Шаново, с площ 1.000 

дка, НТП: Нива, категория: VII.  
Начална тръжна цена  - 311 лева  
Депозит за участие  - 150 лева 
Стъпка за наддаване  -   31 лева  
5. Поземлен имот № 000400 в землището на с. Дъбово, с площ 0,305 дка, 

НТП: Нива, категория IV, местност „Сър Топрака“.  
Начална тръжна цена  - 218 лева  
Депозит за участие  - 100 лева 
Стъпка за наддаване  -   21 лева  
6.  Поземлен имот с идентификатор 49494.47.29 по кадастралната карта 

на гр. Мъглиж, с площ 1359 кв. м; трайно предназначение на територията: 
Земеделска; НТП: Лозе; категория на земята: VI. 

Начална тръжна цена  - 768 лева  
Депозит за участие  - 400 лева 
Стъпка за наддаване  -   76 лева  
7. Поземлен имот с идентификатор 49494.47.30 по кадастралната карта 

на гр. Мъглиж, с площ 888 кв. м; трайно предназначение на територията: 
Земеделска; НТП: Лозе; категория на земята: VI.  

Начална тръжна цена  -  502 лева  
Депозит за участие  -  250 лева 
Стъпка за наддаване  -   50 лева  
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8. Поземлен имот с идентификатор 49494.47.32 по кадастралната карта 
на гр. Мъглиж, с площ 909 кв. м; трайно предназначение на територията: 
Земеделска; НТП: Нива; категория на земята: VI. 

Начална тръжна цена  -  410 лева  
Депозит за участие  -  200 лева 
Стъпка за наддаване  -    41 лева  
9. Поземлен имот с идентификатор 49494.701.358 по кадастралната карта 

на гр. Мъглиж, с площ 1415 кв. м; и изградената в него Сграда с 
идентификатор 49494.701.358.1 със ЗП 24) кв. м; брой етажи: 1, 
предназначение: Друг вид обществена сграда; Трайно предназначение на 
територията: Урбанизирана; НТП: За друг обществен обект, комплекс.  

Начална тръжна цена  - 21 200 лева  
Депозит за участие  - 12 000 лева 
Стъпка за наддаване  -   2 100 лева  
10. Поземлен имот № 000980  в землището на с. Шаново, с площ 0.230 

дка, НТП: Нива, категория на земята: IV, местност „Под село“.  
Начална тръжна цена  - 164 лева  
Депозит за участие  - 100 лева 
Стъпка за наддаване  -  16 лева  
11. Поземлен имот № 001165 в землището на с. Ветрен, с площ 6.190 дка, 

НТП: Изоставена нива, категория на земята: VIII, местност „Бялата чешма“.  
Начална тръжна цена  - 1 860 лева  
Депозит за участие  - 1 000 лева 
Стъпка за наддаване  -    180 лева  
12. Поземлен имот № 001166 землището на с. Ветрен, с площ 2.930 дка, 

НТП: Лозе, категория на земята: VIII ( осма), местност „Бялата чешма“.   
Начална тръжна цена  - 825 лева  
Депозит за участие  - 500 лева 
Стъпка за наддаване  -   80 лева  
13. Поземлен имот № 001167 в землището на с. Ветрен, с площ 2.064 дка, 

НТП: Нива, категория на земята: VIII, местност „Бялата чешма“.   
Начална тръжна цена  - 620 лева  
Депозит за участие  - 400 лева 
Стъпка за наддаване  -  60 лева  
14. Поземлен имот № 001178 в землището на с. Ветрен, с площ 5.134 дка, 

НТП: Лозе, категория на земята: VIII, местност „Бялата чешма“.  
Начална тръжна цена  - 1 545 лева  
Депозит за участие  -   900 лева 
Стъпка за наддаване  -   150 лева  
15. Поземлен имот № 001180 в землището на с. Ветрен, с площ 3.141 дка, 

НТП: Лозе, категория на земята: VIII, местност „Бялата чешма“.  
Начална тръжна цена  - 880 лева  
Депозит за участие  - 500 лева 
Стъпка за наддаване  -   85 лева  
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Б. ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД АРЕНДА ЗА СРОК ОТ 30 ГОД.: 
16. Земеделска земя с начин на трайно ползване – Нива, с площ 64,409 

дка,  категория VIII за 19,322 дка и  VI за 45,087 дка, съставляваща имот № 
000156 в землището на с. Ветрен. 

Начална тръжна цена  - 1430 лева  
Депозит за участие  - 1000 лева 
Стъпка за наддаване  -   140 лева  
17. Земеделска земя с НТП – Нива, с площ 25,365 дка, категория VIII, 

съставляваща имот № 000159 в землището на с. Ветрен.  
Начална тръжна цена  - 550 лева  
Депозит за участие  - 400 лева 
Стъпка за наддаване  -   55 лева 
18. Земеделска земя с НТП – Нива, с площ 12.638 дка, категория VII, 

съставляваща имот № 000748 в землището на с. Ягода. 
Начална тръжна цена  - 291 лева  
Депозит за участие  - 200 лева 
Стъпка за наддаване  -   29 лева 
 
В. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  
19. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 039484 в землището на с. Дъбово, с площ 

2.226 дка, НТП: Нива, категория на земята: IV.  
Имотът се предоставя за отглеждане на едногодишни полски култури.  
Начална тръжна цена   - 56 лева / годишно.  
Депозит за участие   - 56 лева 
Стъпка за наддаване   -   5 лева  
Срок за отдаване под наем  -   5 години 
20. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 088003 в землището на с. Зимница, с площ 

3.377 дка, НТП: Изоставена нива, категория: V.  
Имотът се предоставя за отглеждане на овощни насаждения. 
Начална тръжна цена         - 75 лева / годишно. 
Депозит за участие               - 75 лева 
Стъпка за наддаване            -  7 лева 
Срок за отдаване под наем – 10 години 
21. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 088010 в землището на   с. Зимница, с площ 

3.125 дка, НТП: Нива, категория: V.              
Имотът се предоставя за отглеждане на овощни насаждения. 
Начална тръжна цена            - 69 лева / годишно 
Депозит за участие                - 69 лева  
Стъпка за наддаване              -   6 лева 
Срок за отдаване под наем   - 10 години 

            22. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 088014 в землището на с. Зимница, с площ 
2.997 дка, НТП: Нива, категория: V.  

  Имотът се предоставя за отглеждане на овощни насаждения. 
  Начална тръжна цена            - 66 лева / годишно 
  Депозит за участие                -  66 лева 



 
 
- 4 -

  Стъпка за наддаване              -   6 лева 
  Срок за отдаване под наем    - 10 години 

            23. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 088015 в землището на с. Зимница, с площ 
1.998 дка, НТП: Нива, категория: V. 
   Имотът се предоставя за отглеждане на овощни насаждения. 

  Начална тръжна цена            - 44 лева / годишно. 
  Депозит за участие                - 44 лева 
  Стъпка за наддаване              -   4 лева 

              Срок за отдаване под наем  - 10 години. 
            24. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 088019 в землището на  с. Зимница, с площ 
3.901 дка, НТП: Нива, категория: V.  
              Имотът се предоставя за отглеждане на овощни насаждения. 

  Начална тръжна цена            - 86 лева / годишно. 
  Депозит за участие                - 86 лева 
  Стъпка за наддаване              -   8 лева 

              Срок за отдаване под наем  - 10 години. 
 
Търговете ще се проведат на 29.07.2015 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 

15.07.2015 г. до 23.07.2015 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 23.07.2015 
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. 
             

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 – 27.07.2015 

г., до 12.30 часа. 
          

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


