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О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 

 
           На основание Заповед № РД-09-268 / 30.08.2016 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община 
Мъглиж обявява публични търгове за: 
 

І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва: 
 
А/ ПРОДАЖБА НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ: 
 
1. 14800 / 20350 (Четиринадесет хиляди и осемстотин от двадесет хиляди триста и 

петдесет) кв. м. ид. ч. от Урегулиран поземлен имот II (втори) в квартал 2 (две) по действащият 
ПУП на с. Ягода, общ. Мъглиж, целия с площ 20 350 (Двадесет хиляди триста и петдесет) кв. м; 
отреждане: За спорт и рекреация, ведно изградените в имота: Минерален плаж с билетно гише със 
застроена площ 5 кв. м., две стаи със застроена площ 42 кв. м., склад със застроена площ 15 кв. м. и 
два басейна със застроена площ 350 кв. м. и Обществена пералня от две помещения за ръчно и 
машинно изпиране – Масивна сграда на 2 (два) етажа със застроена площ 175 (Сто седемдесет и пет) 
кв. м. и разгъната застроена площ 350 (Триста и петдесет) кв. м., година на строителство – 1962 г., 
при граници на целия УПИ: изток - улица с о.т. 141-52-50,  запад - улица с о.т. 505-502-39-44, север - 
улица с о.т. 44-50, юг - УПИ III-1614; актуван с Акт за частна общинска собственост № 2317 / 
11.08.2016 г., при следното условие: 

Община Мъглиж си запазва безвъзмездно и безсрочно право на преминаване и право на 
ползване на прилежащия терен към изградената в южната част на имота Обществена баня – 
Масивна сграда на 2 (два) етажа със застроена площ 808.50 (Осемстотин и осем цяло и петдесет 
стотни) кв. м. и разгъната застроена площ 1617 (Хиляда шестстотин и седемнадесет) кв. м.; 
актувана с Акт за публична общинска собственост № 2316 / 08.08.2016 г.  

            Начална тръжна цена     -  300 200 лева без ДДС 
                           Депозит за участие    -  100 000 лева 
                           Стъпка за наддаване    -  15 000 лева 
                

2. Поземлен имот с идентификатор 49494.701.1396 (четиридесет и девет хиляди 
четиристотин деветдесет и четири точка седемстотин и едно точка хиляда триста деветдесет и шест) 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мъглиж, с площ 589 (петстотин 
осемдесет и девет) кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно 
ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план УПИ I-1936,1397 (първи за хиляда 
триста деветдесет и шест, хиляда триста деветдесет и седем) в квартал 114 (сто и четиринадесет), 
ведно с изградената в него Сграда с идентификатор 49494.701.1396.1 със застроена площ 43 
(четиридесет и три) кв.м., брой етажи - 1 (един), конструкция – паянтова, предназначение – друг 
вид обществена сграда, актуван с Акт за частна общинска собственост № 88 / 11.04.2011 г. 

                          Начална тръжна цена  -  6 200 лева без ДДС 
               Депозит за участие -  3 000 лева 
               Стъпка за наддаване  -  300 лева 
 
Б/ ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА НА СЛЕДНИЯ ОБЩИНСКИ ИМОТ: 
 
3. Земеделска земя с начин на трайно ползване – Нива,  с площ 24,292 дка (двадесет и 

четири цяло двеста деветдесет и две хилядни декара), категория на земята V (пета) за 2,429 дка 
(две цяло четиристотин двадесет и девет хилядни декара) и категория на земята III ( трета) за 
21,863 дка (двад есет и едно цяло осемстотин шестдесет и три хилядни декара) съставляваща имот 
№ 142019 (едно четири две нула едно девет) по картата на землището на с. Ветрен, общ. Мъглиж, 
местност ‘’ Тонев Кладенец’’, при граници и съседи: имот № 000592– полски път на Община Мъглиж; 
имот № 000635– полски път на Община Мъглиж; имот № 142018– нива на насл. на Жельо Димов 
Желев, актуван с АОС № 1152 / 14.03.2014 г.  

 Начална тръжна цена  -  729 лева  
               Депозит за участие  -  360 лева 
               Стъпка за наддаване  -  72 лева 
               Срок на арендата     -  15 г. 
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В/ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ: 
 

4.  Поземлен имот с идентификатор 49494.48.40 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка четиридесет и осем точка четиридесет), с площ 2836 кв. м.  (две хиляди 
осемстотин тридесет и шест квадратни метра), м-ст ‘’ Гюреша’’. Трайно предназначение на 
територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята VI (шеста). Номер по 
предходен  план 048040. Имота е възстановен в съществуващи стари реални граници, при граници и 
съседи: 49494.48.116; 49494.48.457; 49494.48.115; 49494.48.45; 49494.48.43; 49494.48.143; 
49494.48.38, по кадастралната карта на гр. Мъглиж, актуван с АОС 2314/ 04.08.2016г. За 
създаване и отглеждане на трайни насаждения. 
 

 Начална тръжна цена  - 60 лева  
               Депозит за участие  - 30 лева 
               Стъпка за наддаване  - 6 лева 
               Срок за отдаване под наем - 10 г. 

5. Земеделска земя с начин на трайно ползване – нива,  с площ 5,000 дка (пет декара), 
категория на земята IV (четвърта), съставляваща имот № 126020 (едно две шест нула две нула) по 
картата на землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж, м-ст ‘’ Чавдарова Могила’’, при граници и 
съседи: имот № 126019 – нива на Община Мъглиж; имот № 000268 – полски път на Община Мъглиж; 
имот № 126004 – нива на Мария Ангелова Антонова; имот № 126006 – нива на Иванка Радоева 
Дерменджиева Милкова, актуван с АОС 2096/ 01.02.2016г. 
 

 Начална тръжна цена - 110 лева  
               Депозит за участие     -  55 лева 
               Стъпка за наддаване   -  11  лева 
               Срок за отдаване под наем -  10 г. 

6. Земеделска земя с начин на трайно ползване – нива,  с площ 5,000 дка (пет декара), 
категория на земята IV (четвърта), съставляваща имот № 126019 (едно две шест нула едно девет) по 
картата на землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж, м-ст ‘’ Чавдарова Могила’’, при граници и 
съседи: имот № 126018 – нива на Денка Маринова Карастоянова; имот № 126017 – нива на Кметство 
с. Дъбово; имот № 000268 – полски път на Община Мъглиж; имот № 126020 – нива на Община 
Мъглиж; имот № 126006 – нива на Иванка Радоева Дерменджиева Милкова, актуван с АОС 2095/ 
01.02.2016г. 

Начална тръжна цена  - 110 лева  
               Депозит за участие  -  55 лева 
               Стъпка за наддаване  -  11  лева 
               Срок за отдаване под наем -  10 г. 

ІІ. Търговете да се проведат на 26.09.2016 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. 

 
ІІІ. Тръжната документация за всеки един имотите може да се закупи от 08.09.2016 г. до 

15.09.2016 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 15.09.2016 г. в касата на Община Мъглиж или по сметка BIC – IORTBGSF – 
Инвестбанк АД клон София-Арсеналски; IBAN – BG78 IORT 8038 8400 3886 00, код за вид плащане 
– 44 70 00. 

 
ІV. Депозитите за участие се заплащат в срок до 16.09.2016 г. до 12,30 часа в касата на 

община Мъглиж или по сметка BIC – IORTBGSF – Инвестбанк АД клон София-Арсеналски; IBAN – 
BG49 IORT 8038 3300 3885 00 
 

V. Краен срок за подаване на заявления за участие в търговете – 16.09.2016 г. до 12.30 часа. 
            

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


