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О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 

 
 

           На основание Заповед № РД - 09 - 59 / 09.03.2016 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. Урегулиран поземлен имот V-334 в квартал 57 по плана на с. Дъбово, с площ 

1816 кв. м; отреден за обществено обслужване.  
Начална тръжна цена  - 20 100 лева  
Депозит за участие   - 10 000 лева 
Стъпка за наддаване  -   2 000 лева  

 
Б. ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД АРЕНДА :  
2. Поземлен имот № 001439 в землището на с. Шаново, с площ 11.588 дка, НТП: 

Нива, категория: VII, местност „Селските гюлища”.  
Начална тръжна цена  - 315 лева  
Депозит за участие   - 200 лева 
Стъпка за наддаване  -   31 лева 
Срок     - 25 години 

3. Поземлен имот № 001440 в землището на с. Шаново, с площ 4.718 дка, НТП: 
Нива, категория: VII.  

Начална тръжна цена  - 130 лева  
Депозит за участие   -   90 лева 
Стъпка за наддаване  -   13 лева  
Срок     - 25 години 

4. Земеделска земя с НТП– изоставена нива, с площ 16,018 дка, категория IХ, 
съставляваща имот № 000198 в землището на с. Ветрен.  

Начална тръжна цена  - 400 лева  
Депозит за участие   - 270 лева 
Стъпка за наддаване  -   40 лева  
Срок      - 20 години 

5. Земеделска земя с НТП – изоставена нива, с площ 10,669 дка, категория IХ, 
съставляваща имот № 000201 в землището на с. Ветрен.  

Начална тръжна цена  - 267 лева  
Депозит за участие   - 180 лева 
Стъпка за наддаване  -   26 лева  
Срок     - 20 години 

6. Земеделска земя с НТП - изоставена нива с площ 19,806 дка, категория VIII, 
съставляваща имот № 001273 в землището на с. Ветрен.  

Начална тръжна цена  - 495 лева  
Депозит за участие   - 330 лева 
Стъпка за наддаване  -   49 лева  
Срок     - 20 години 

7. Земеделска земя с НТП - изоставена нива с площ 17,631 дка, категория VIII, 
съставляваща имот № 001284 в землището на с. Ветрен.  

Начална тръжна цена  - 440 лева  
Депозит за участие   - 300 лева 
Стъпка за наддаване  -   44 лева  
Срок     - 20 години 
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В. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  
8. БИВШ ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ в гр. Мъглиж, включващ: СГРАДА с 

идентификатор 49494.701.1354.4, ЗП - 136 кв. м. и СГРАДА с идентификатор 
49494.701.1354.5, ЗП - 18 кв. м., разположени в ПИ  49494.701.1354.  

Начална тръжна цена  - 308  лева/месечно (без ДДС)  
Депозит за участие   - 308  лева 
Стъпка за наддаване  -  30 лева  
Срок    - 5 години 

9. ПОМЕЩЕНИЕ с площ 32 кв. м. находящо се на първи етаж, на обект за 
стопанска дейност (бивш Битов комбинат) в с. Ягода.  

Начална тръжна цена  - 48 лева/месечно (без ДДС)  
Депозит за участие   - 48 лева 
Стъпка за наддаване  -   4 лева  
Срок     -   5 години 

10. ОБЩИНСКИ ТЕРЕН, представляващ част от УПИ ХХIV-1576 в кв. 102 по плана 
на с. Ягода, за поставяне на ПАВИЛИОН със застроена площ 10.00 кв. м.  

Начална тръжна цена  - 15 лева/месечно (без ДДС)  
Депозит за участие   - 15 лева 
Стъпка за наддаване  -   1 лев  
Срок    -  5 години 

11. Земеделска земя с НТП – Нива,  с площ 3.031 дка, категория VII, съставляваща 
имот № 133041 в землището на с. Шаново. 

Начална тръжна цена  - 70 лева  
             Депозит за участие    - 70 лева 
             Стъпка за наддаване  -  7 лева 

Срок    - 10 години 
12. Поземлен имот с идентификатор 49494.66.34 в землището на гр. Мъглиж, с 

площ 924 кв. м; НТП: Нива; категория VI, местност „Бреста”.  
Начална тръжна цена  - 22 лева  

             Депозит за участие    - 22 лева 
             Стъпка за наддаване  -  2 лева 

Срок     - 10 години 
13. Поземлен имот с идентификатор 49494.96. в землището на гр. Мъглиж, с площ 

482 кв. м; НТП: Нива; категория VI, местност „Рибарска могила”.  
Начална тръжна цена  - 12 лева  

             Депозит за участие    - 12 лева 
             Стъпка за наддаване  -  1 лев 

Срок    - 10 години 
14. Поземлен имот с идентификатор 49494.96.105 в землището на гр. Мъглиж, с 

площ 1825 кв. м; НТП: Нива; категория VI, местност „Рибарска могила”.  
Начална тръжна цена  - 42 лева  

             Депозит за участие    - 42 лева 
             Стъпка за наддаване  -  4 лева 

Срок    - 10 години 
15. Поземлен имот с идентификатор 49494.96.108 в землището на  гр. Мъглиж, с 

площ 2096 кв. м; НТП: Нива; категория VI, местност „Рибарска могила”.  
Начална тръжна цена  - 49 лева  

             Депозит за участие    - 49 лева 
             Стъпка за наддаване  -  4 лева 

Срок     - 10 години 
16. Поземлен имот с идентификатор 49494.96.109 в землището на гр. Мъглиж, с 

площ 1042 кв. м; НТП: Нива; категория VI, местност „Рибарска могила”.  
Начална тръжна цена  - 24 лева  

             Депозит за участие    - 24 лева 
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             Стъпка за наддаване  -  2 лева 
Срок    - 10 години 

17. Поземлен имот с идентификатор 49494.101.9 в землището на гр. Мъглиж, с 
площ 100 кв. м; НТП: Овощна градина; категория VI, местност „Двете шосета”.  

Начална тръжна цена  - 3 лева  
             Депозит за участие    - 3 лева 
             Стъпка за наддаване  -  0.30 лева 

Срок    - 10 години 
18. Поземлен имот с идентификатор 49494.153.30 в землището на гр. Мъглиж, с 

площ 600 кв. м; НТП: Нива; категория VI, местност „Бельовец”.  
Начална тръжна цена  - 14 лева  

             Депозит за участие    - 14 лева 
             Стъпка за наддаване  -  1 лев 

Срок    - 10 години 
19. Поземлен имот с идентификатор 49494.211.6 в землището на гр. Мъглиж, с 

площ 608 кв. м; НТП: Нива; категория VI, местност „Келемите”.  
Начална тръжна цена  - 14 лева  

             Депозит за участие    - 14 лева 
             Стъпка за наддаване  -  1 лев 

Срок     - 10 години 
20. Поземлен имот с идентификатор 49494.222.45 в землището на гр. Мъглиж, с 

площ 900 кв. м; НТП: Нива; категория IV, местност „Келемите”.  
Начална тръжна цена  - 23 лева  

             Депозит за участие    - 23 лева 
             Стъпка за наддаване  -   2 лева 

Срок    - 10 години 
21. Поземлен имот с идентификатор 49494.232.6 в землището на гр. Мъглиж, с 

площ 500 кв. м; НТП: Нива; категория VI, местност „Келемите”.   
Начална тръжна цена  - 12 лева  

             Депозит за участие    - 12 лева 
             Стъпка за наддаване  -   1 лев 

Срок     - 10 години 
22. Поземлен имот с идентификатор 49494.240.2 в землището на гр. Мъглиж, с 

площ 244 кв. м; НТП: Нива; категория IV, местност „Хаджи кьой”.  
Начална тръжна цена  - 7 лева  

             Депозит за участие    - 7 лева 
             Стъпка за наддаване  - 0.70 лева 

Срок     - 10 години 
23. Поземлен имот с идентификатор 49494.353.10 в землището на гр. Мъглиж, с 

площ 502 кв. м; НТП: Нива; категория V, „Момчиловец 
Начална тръжна цена  - 13 лева  

             Депозит за участие    - 13 лева 
             Стъпка за наддаване  -  1  лев 

Срок     - 10 години 
24. Поземлен имот с идентификатор 49494.400.6 в землището на гр. Мъглиж, с 

площ 600 кв. м; НТП: Нива; категория V, местност „Къра”. 
Начална тръжна цена  - 15 лева  

             Депозит за участие    - 15 лева 
             Стъпка за наддаване  -  1  лев 

Срок     - 10 години 
25. Поземлен имот с идентификатор 49494.400.16 в землището на гр. Мъглиж, с 

площ 491 кв. м; НТП: Нива; категория V, местност „Къра”.   
Начална тръжна цена  - 13 лева  

             Депозит за участие    - 13 лева 



  - 4 - 
 
 

             Стъпка за наддаване  -  1  лев 
Срок     - 10 години 

26. Поземлен имот с идентификатор 49494.401.14 в землището на гр. Мъглиж, с 
площ 5898 кв. м; НТП: Нива; V, местност „Къра”.    

Начална тръжна цена  - 148 лева  
             Депозит за участие    - 148 лева 
             Стъпка за наддаване  -  14 лева 

Срок     - 10 години 
27. Поземлен имот с идентификатор 49494.411.3 в землището на гр. Мъглиж, с 

площ 504 кв. м; НТП: Нива; категория VII, местност „Новия кър”.    
Начална тръжна цена  - 12 лева  

             Депозит за участие    - 12 лева 
             Стъпка за наддаване  -   1 лев 

Срок     - 10 години 
28. Поземлен имот с идентификатор 49494.454.27 в землището на гр. Мъглиж, с 

площ 969 кв. м; НТП: Нива; категория V, местност „Трънлива могила”.   
Начална тръжна цена  - 25 лева  

             Депозит за участие    - 25 лева 
             Стъпка за наддаване  -   2 лева 

Срок     - 10 години 
29. Поземлен имот с идентификатор 49494.479.18 в землището на гр. Мъглиж, с 

площ 1102 кв. м; НТП: Нива; категория V, местност „Малък манашар”. 
Начална тръжна цена  - 28 лева  

             Депозит за участие    - 28 лева 
             Стъпка за наддаване  -   2 лева 

Срок     - 10 години 
30. Поземлен имот с идентификатор 49494.499.1 в землището на гр. Мъглиж, с 

площ 1100 кв. м; НТП: Нива; категория V, местност „Голям манашар”.  
Начална тръжна цена  - 28 лева  

             Депозит за участие    - 28 лева 
             Стъпка за наддаване  -   2 лева 

Срок     - 10 години 
31. Поземлен имот с идентификатор 49494.553.12 в землището на гр. Мъглиж, с 

площ 403 кв. м; НТП: Нива; категория IV, местност „Манашарска мара”.   
Начална тръжна цена  - 10 лева  

             Депозит за участие    - 10 лева 
             Стъпка за наддаване  -   1 лев 

Срок     - 10 години 
32. Поземлен имот с идентификатор 49494.572.12 в землището на гр. Мъглиж, с 

площ 776 кв. м; НТП: Нива; категория V, местност „Кабаклъка”.   
Начална тръжна цена  - 20 лева  

             Депозит за участие    - 20 лева 
             Стъпка за наддаване  -   2 лева 

Срок     - 10 години 
33. Поземлен имот с идентификатор 49494.587.1 в землището на гр. Мъглиж, с 

площ 896 кв. м; НТП: Нива; категория V, местност „Корийката”.    
Начална тръжна цена  - 23 лева  

             Депозит за участие    - 23 лева 
             Стъпка за наддаване  -   2 лева 

Срок     - 10 години 
34. Поземлен имот с идентификатор 49494.592.19 в землището на гр. Мъглиж, с 

площ 853 кв. м; НТП: Нива; категория III, местност „Михалювец”.   
Начална тръжна цена  - 22 лева  

             Депозит за участие    - 22 лева 
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             Стъпка за наддаване  -   2 лева 
Срок     - 10 години 

35. Поземлен имот с идентификатор 49494.241.3 в землището на гр. Мъглиж, с 
площ 1220 кв. м; НТП: Нива; категория IV, местност „Хаджи кьой”.    

Начална тръжна цена  - 31 лева  
             Депозит за участие    - 31 лева 
             Стъпка за наддаване  -   3 лева 

Срок    - 10 години 
36. Поземлен имот с идентификатор 49494.241.8 в землището на гр. Мъглиж, с 

площ 516 кв. м; НТП: Нива; категория IV, местност „Хаджи кьой”.    
Начална тръжна цена  - 13 лева  

             Депозит за участие    - 13 лева 
             Стъпка за наддаване  -   1 лев 

Срок     - 10 години 
37. Поземлен имот с идентификатор 49494.271.9 в землището на гр. Мъглиж, с 

площ 604 кв. м; НТП: Нива; категория VI, местност „Кьошка”.    
Начална тръжна цена  - 14 лева  

             Депозит за участие    - 14 лева 
             Стъпка за наддаване  -   1 лев 

Срок     - 10 години 
38. Поземлен имот с идентификатор 49494.272.9 в землището на гр. Мъглиж, с 

площ 600 кв. м; НТП: Нива; категория VI, местност „Кьошка”.   
Начална тръжна цена  - 14 лева  

             Депозит за участие    - 14 лева 
             Стъпка за наддаване  -   1 лев 

Срок     - 10 години 
39. Поземлен имот с идентификатор 49494.273.31 в землището на гр. Мъглиж, с 

площ 899 кв. м; НТП: Нива; категория VI, местност „Бейкъра”.   
Начална тръжна цена  - 21 лева  

             Депозит за участие    - 21 лева 
             Стъпка за наддаване  -   2 лева 

Срок     - 10 години 
40. Поземлен имот с идентификатор 49494.284.36 в землището на гр. Мъглиж, с 

площ 400 кв. м; НТП: Нива; категория VI, местност „Поповец”.     
Начална тръжна цена  - 10 лева  

             Депозит за участие    - 10 лева 
             Стъпка за наддаване  -   1 лев 

Срок     - 10 години 
41. Поземлен имот с идентификатор 49494.287.13 в землището на гр. Мъглиж, с 

площ 402 кв. м; НТП: Нива; категория VI, местност „Поповец”.  
Начална тръжна цена  - 10 лева  

             Депозит за участие    - 10 лева 
             Стъпка за наддаване  -   1 лев 

Срок     - 10 години 
42. Поземлен имот с идентификатор 49494.311.29 в землището на гр. Мъглиж, с 

площ 999 кв. м; НТП: Нива; категория VI, местност „Пишмана”.  
Начална тръжна цена  - 10 лева  

             Депозит за участие    - 10 лева 
             Стъпка за наддаване  -   1 лев 

Срок     - 10 години 
43. Поземлен имот с идентификатор 49494.314.21 в землището на гр. Мъглиж, с 

площ 1300 кв. м; НТП: Нива; категория VI, местност „Пишмана”.    
Начална тръжна цена  - 30 лева  

             Депозит за участие    - 30 лева 
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             Стъпка за наддаване  -   3 лева 
Срок     - 10 години 

44. Поземлен имот с идентификатор 49494.342.14 в землището на гр. Мъглиж, с 
площ 200 кв. м; НТП: Нива; категория VI, местност „Поповец”.   

Начална тръжна цена  - 5 лева  
             Депозит за участие    - 5 лева 
             Стъпка за наддаване  - 0.50 лева 

Срок     - 10 години 
45. Поземлен имот с идентификатор 49494.348.2 в землището на гр. Мъглиж, с 

площ 600 кв. м; НТП: Нива; категория VI,  местност „Момчиловец”.  
Начална тръжна цена  - 14 лева  

             Депозит за участие    - 14 лева 
             Стъпка за наддаване  -  1 лев 

Срок     - 10 години 
46. Поземлен имот с идентификатор 49494.439.1 в землището на гр. Мъглиж, с 

площ 243 кв. м; НТП: Лозе; категория VII, местност „Новия кладенец”.  
Начална тръжна цена  - 6 лева  

             Депозит за участие    - 6 лева 
             Стъпка за наддаване  - 0.60 лева 

Срок     - 10 години 
47. Поземлен имот с идентификатор 49494.589.3 в землището на гр. Мъглиж, с 

площ 1000 кв. м; НТП: Нива; категория V, местност „Михалювец”.       
Начална тръжна цена  - 25 лева  

             Депозит за участие    - 25 лева 
             Стъпка за наддаване  -  2 лева 

Срок     - 10 години 
48. Поземлен имот с идентификатор 49494.601.38 в землището на гр. Мъглиж, с 

площ 193 кв. м; НТП: Нива; категория III, местност „Мотаката”.          
Начална тръжна цена  - 5 лева  

             Депозит за участие    - 5 лева 
             Стъпка за наддаване  - 0.50 лева 

Срок     - 10 години 
49. Поземлен имот с идентификатор 49494.188.3 в землището на гр. Мъглиж, с 

площ 602 кв. м. м-т „Крушака”, НТП: Нива, категория VI. 
Начална тръжна цена  - 14 лева  

             Депозит за участие    - 14 лева 
             Стъпка за наддаване  -   1 лев 

Срок     - 10 години 
50. Поземлен имот с идентификатор 49494.189.3 в землището на гр. Мъглиж, с 

площ 500 кв. м., м-т „Крушака”, НТП: Нива, категория VI.   
Начална тръжна цена  - 12 лева  

             Депозит за участие    - 12 лева 
             Стъпка за наддаване  -   1 лев 

Срок     - 10 години 
51. Поземлен имот с идентификатор 49494.268.11 в землището на гр. Мъглиж, с 

площ 200 кв. м.,  м-т „Кьошка”, НТП: Нива, категория VI. 
Начална тръжна цена  - 5 лева  

             Депозит за участие    - 5 лева 
             Стъпка за наддаване  - 0.50 лева 

Срок     - 10 години 
52. Поземлен имот с идентификатор 49494.279.27 в землището на гр. Мъглиж, с 

площ 712 кв. м., м-т „Бейкъра”, НТП: Овощна градина, категория VI.  
Начална тръжна цена  - 17 лева  

             Депозит за участие    - 17 лева 
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             Стъпка за наддаване  - 1 лев 
Срок     - 10 години 

 
Търговете ще се проведат на 30.03.2016 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 21.03.2016 г. 

до 28.03.2016 г. в стая 308 - от 9.00 ч. до 12.30 ч., срещу невъзстановими 40.00 лв. (без 
ДДС), внесени в срок до 12.30 часа на 28.03.2016 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 12.30 ч. 
 
Краен срок за подаване на заявления за участие в търговете – 29.03.2016 г. до 

12.30 часа. 
             

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

 

 


