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О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 

 
 

           На основание Заповед № РД - 09 - 145 / 17.05.2016 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. Незастроен урегулиран поземлен имот II-98 в квартал 24 по плана на с. Сливито, 

с площ 2668 кв. м.; отреден за обществено обслужване.   
Начална тръжна цена  - 21 000 лева (без ДДС) 
Депозит за участие   - 10 000 лева 
Стъпка за наддаване  -   2 000 лева  

2. Земеделска земя с начин на трайно ползване – нива, с площ 5,948 дка, категория 
V, съставляваща имот № 006031 в землището на с. Зимница. 

Начална тръжна цена  - 4090 лева  
Депозит за участие   - 2000 лева 
Стъпка за наддаване  -  400 лева  

 
Б. ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД АРЕНДА ЗА СРОК ОТ 30 ГОДИНИ :  
3.  Поземлен имот № 060017 в землището на с. Юлиево, с площ 2.842 дка, НТП: 

Храсти, категория Х.  
Начална тръжна цена  - 57 лева  
Депозит за участие   - 45 лева 
Стъпка за наддаване  -  5  лева  

4. Земеделска земя с НТП – Изоставена нива, с площ 1.413 дка, категория на земята 
VI, съставляваща имот № 062004 в землището на с. Юлиево.   

Начална тръжна цена  - 32 лева  
Депозит за участие   - 25 лева 
Стъпка за наддаване  -  3  лева  

5. Поземлен имот с идентификатор 49494.669.107 в землището на гр. Мъглиж, с 
площ 5227 кв. м., НТП: Изоставена орна земя, Категория VI.  

Начална тръжна цена  - 121 лева  
Депозит за участие   -  90 лева 
Стъпка за наддаване  -  12 лева  

 
В. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  
6. ПАВИЛИОН (бивш Тото-пункт) с площ 15 кв. м., разположен в югозападната част 

на УПИ – за озеленяване по плана на с. Тулово.   
Начална тръжна цена  - 18 лева/месечно (без ДДС)  
Депозит за участие   - 18 лева 
Стъпка за наддаване  -  1 лев 
Срок за отдаване под наем -  5 години 

7. ОБЩИНСКИ ТЕРЕН, представляващ част от ПИ с идентификатор 
49494.701.1936 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, за поставяне на ПАВИЛИОН със 
застроена площ 15  кв. м.  

Начална тръжна цена  - 23 лева/месечно (без ДДС)  
Депозит за участие   - 23  лева 
Стъпка за наддаване  -  2 лева  
Срок за отдаване под наем -  5 години 
 
 



  - 2 - 
 
 

8. ОБЩИНСКИ ТЕРЕН, представляващ част от УПИ I в кв. 32 по плана на с. 
Ветрен, за поставяне на ПАВИЛИОН със застроена площ 15.00 кв. м.  

Начална тръжна цена    - 23 лева/месечно (без ДДС)  
Депозит за участие     - 23 лева 
Стъпка за наддаване   -  2 лева 
Срок за отдаване под наем -  5 години 

9. Поземлен имот с идентификатор 49494.669.401 в землището на гр. Мъглиж, с 
площ 1453 кв. м; НТП: Нива; категория VI, местност „Кара кос”.  

Начална тръжна цена  - 34 лева  
             Депозит за участие    - 34 лева 
             Стъпка за наддаване   -  3 лева 

Срок за отдаване под наем -  5 години 
10. Поземлен имот № 001493 в землището на с. Шаново, с площ 8.298 дка, НТП: 

Широколистна гора, категория Х (Десета) – 2.489 дка и IХ (Девета) – 5.809 дка.  
Начална тръжна цена  - 150 лева  

             Депозит за участие    - 150 лева 
             Стъпка за наддаване  -  15 лева 

Срок за отдаване под наем - 10 години 
 11. Поземлен имот № 000033 в землището на с. Шаново, с площ 0.760 дка, НТП: 
Нива, категория: IV, местност „Дерелеза”.   

Начална тръжна цена  - 19 лева  
             Депозит за участие    - 19 лева 
             Стъпка за наддаване  -  1 лев 

Срок за отдаване под наем - 10 години 
 12. Земеделска земя с НТП – нива, с площ 2.000 дка, категория: IV, съставляваща 
имот № 000725 в землището на с. Шаново.  

Начална тръжна цена  - 50 лева  
             Депозит за участие    - 50 лева 
             Стъпка за наддаване  -  5 лева 

Срок за отдаване под наем - 10 години 
 

Търговете ще се проведат на 08.06.2016 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. 
 

Тръжната документация за всеки един имотите може да се закупи от 20.05.2016 г. 
до 03.06.2016 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 03.06.2016 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 – 06.06.2016 г. до 
12.30 часа. 
             

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


