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О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 

 
           На основание Заповед № РД - 09 - 515 / 28.12.2015 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 0.507 дка  категория IV, 

съставляваща имот № 000760 в землището на с. Шаново, местност „Под село”.  
Начална тръжна цена  - 384 лева  
Депозит за участие  - 200 лева 
Стъпка за наддаване  -   38 лева  
 
Б. ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД АРЕНДА ЗА СРОК ОТ 30 ГОД.: 

 
2. Поземлен имот № 001418 в землището на с. Шаново, с площ 8.560 

дка, НТП: Нива, категория: Х– 4.280 дка, VII– 4.280 дка.  
Начална тръжна цена  - 190 лева  
Депозит за участие  - 120 лева 
Стъпка за наддаване  -   19 лева  
 
3. Поземлен имот № 001421 в землището на с. Шаново, с площ 36.093 

дка, НТП: Нива, категория: Х – 0.721 дка, IХ– 35.372 дка. 
Начална тръжна цена  - 800 лева  
Депозит за участие  - 500 лева 
Стъпка за наддаване  -  80 лева 
 
4. Поземлен имот № 001491 в землището на с. Шаново, с площ 12.473 

дка, НТП: Нива, категория Х – 5.612 дка, VII – 6.861 дка.  
Начална тръжна цена  - 280 лева  
Депозит за участие  - 180 лева 
Стъпка за наддаване  -   28 лева 
 
В. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 5 ГОД.  
 
5. ПОМЕЩЕНИЕ с площ 8.00 кв. м., находящо се в едноетажна сграда с 

идентификатор 49494.701.310.1 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр. Мъглиж, със застроена площ на сградата 105 кв. м, брой етажи – 
1, предназначение – сграда на транспорта (Автогара), разположена в ПИ с 
идентификатор 49494.701.310.  

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  
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6. ПОМЕЩЕНИЕ с площ 25.00 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.  

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  
 
7. БИВШ ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ в гр. Мъглиж, включващ: Сграда с 

идентификатор 49494.701.1354.4 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр. Мъглиж, със застроена площ 136 кв. м. брой етажи: 1 (един) и 
Сграда с идентификатор 49494.701.1354.5 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Мъглиж, със застроена площ 18 кв. м., брой 
етажи: 1 (един), разположени в ПИ с идентификатор 49494.701.1354. 

Имотът се предоставя за извършване на търговска дейност.  
Начална тръжна цена  - 308  лева/месечно (без ДДС)  
Депозит за участие  - 308  лева 
Стъпка за наддаване  -  30 лева  
 
Търговете ще се проведат на 19.01.2016 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 

07.01.2016 г. до 14.01.2016 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 14.01.2016 
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 – 15.01.2016 

г., до 12.30 часа. 
          

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


