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О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 

 
            

На основание Заповед № РД-09-330 / 18.09.2015 г. на Кмета на Община Мъглиж, 
Община Мъглиж обявява публични търгове за: 
 

А. ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ: 
1. ПОМЕЩЕНИЕ с площ 40.00 кв. м., находящо се в ОСД (бивша Автоспирка), 

УПИ VII-151, кв. 9 по плана на с. Шаново.  Начална тръжна цена - 48 лв /мес. (без ДДС)  
2. ОБЩИНСКИ ТЕРЕН, представляващ част от Поземлен имот с идентификатор 

49494.701.358 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, за поставяне на ПАВИЛИОН със ЗП 
6.00 кв. м. Начална тръжна цена - 9 лв/мес. (без ДДС) 

Б. ПРОДАЖБА НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ: 
3. Поземлен имот с идентификатор 49494.701.358 по кадастралната карта на гр. 

Мъглиж, с площ 1415 кв. м; и изградената в него Сграда със ЗП 24 кв. м. Начална 
тръжна цена - 21200 лева.  

4. Поземлен имот с идентификатор 49494.20.107 в землището на гр. Мъглиж, с 
площ 211 кв. м., НТП – Нива, Категория VIII. Начална тръжна цена  - 75 лева. 

5. Поземлен имот с идентификатор 49494.20.109 в землището на гр. Мъглиж, с 
площ 510 кв. м., НТП: Нива, Категория VIII. Начална тръжна цена  - 175 лева.  

6. Поземлен имот с идентификатор 49494.20.124 в землището на гр. Мъглиж, с 
площ 557 кв. м., НТП: Нива, Категория VIII. Начална тръжна цена  - 190 лева. 

7. Поземлен имот с идентификатор 49494.20.126 в землището на гр. Мъглиж, с 
площ 254 кв. м., НТП: Нива, Категория VIII. Начална тръжна цена  - 90 лева.  

8. Поземлен имот с идентификатор 49494.20.136 в землището на гр. Мъглиж, с 
площ 460 кв. м., НТП: Нива, Категория VIII. Начална тръжна цена  - 160 лева.  

9. Поземлен имот с идентификатор 49494.20.261 в землището на гр. Мъглиж, с 
площ 374 кв. м., НТП: Нива, Категория VIII. Начална тръжна цена  - 130 лева. 

10. Поземлен имот № 000610 в землището на с. Сливито, с площ 7.507 дка, НТП: 
Изоставена нива, Категория X.  Начална тръжна цена  - 1980 лева.  

11. Поземлен имот № 026009 в землището на с. Сливито, с площ 1.751 дка, НТП: 
Изоставена нива, Категория: X. Начална тръжна цена  - 470 лева.  

12. Поземлен имот № 027003 в землището на с. Сливито, с площ 17.088 дка, НТП: 
Изоставена нива, Категория: X. Начална тръжна цена  - 4500 лева.  

13. Поземлен имот № 033002 в землището на с. Сливито, с площ 24.142 дка, НТП: 
Изоставена нива, Категория: X. Начална тръжна цена  - 6360 лева.  

14. Поземлен имот № 028109 в землището на с. Селце, с площ 0.434 дка, НТП: 
Използваема ливада, Категория: VI. Начална тръжна цена - 210 лева.  

15. Земеделска земя с НТП – Нива, с площ 0.512 дка,  категория VII, съставляваща 
имот № 048112 в землището на с. Ягода. Начална тръжна цена - 240 лева.  

16. Земеделска земя с НТП – Нива, с площ 2.123 дка, категория VII, съставляваща 
имот № 048219 в землището на с. Ягода.  Начална тръжна цена - 1050 лева.  

17. Поземлен имот № 038024 в землището на с. Дъбово, с площ 1.407 дка, НТП: 
Нива, категория: IV. Начална тръжна цена - 1386 лева.  

18. Поземлен имот № 068064 в землището на с. Дъбово, с площ 0.943 дка, НТП: 
Нива, категория: VI. Начална тръжна цена - 472 лева.  

19. Поземлен имот № 038029 в землището на с. Дъбово, с площ 10.237 дка, НТП: 
Нива, категория: IV. Начална тръжна цена – 9 961 лева.  

20. Земеделска земя с НТП – нива,  с площ 0,627 дка, категория IV, съставляваща 
имот № 036013 в землището на с. Дъбово. Начална тръжна цена - 576 лева.  

21. Земеделска земя с НТП – нива,  с площ 2,335 дка, категория IX, съставляваща 
имот № 043017 в землището на с. Дъбово.  Начална тръжна цена - 706 лева.  
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В. УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ  НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ 

ИМОТИ: 
22. Урегулиран поземлен имот VI-391, с площ 1056 кв. м., кв. 41 по плана на с. 

Зимница, отреден за жилищно строителство. Начална тръжна цена  - 600 лева.  
23. Урегулиран поземлен имот II – 35,36, с площ 443 кв. м., кв. 3 по плана на с. 

Тулово, отреден за жилищно строителство. Начална тръжна цена - 800 лева.  
 
ІІ. Търговете ще се проведат на 07.10.2015 г., в сградата на Общинска 

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

Начало на търговете – 10.00 часа. 
 
ІІІ. Тръжната документация за всеки един имотите може да се закупи от 

25.09.2015 г. до 02.10.2015 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 02.10.2015 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. 

 
ІV. Депозитите за участие се заплащат в срок до 05.10.2015 г. до 12,30 часа в 

касата на община Мъглиж.  
 
V. Оглед на имотите може да се извърши срещу документ за заплатена тръжна 

документация, всеки работен ден от 9.00 ч. до 12,30 ч. 
 
VІ. Краен срок за подаване на заявления за участие в търговете – 05.10.2015 г. до 

12.30 часа. 
             

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


