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О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 

 
           На основание Заповед № РД-09-107 / 16.03.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, 
Община Мъглиж обявява публичен търг за: 
 

І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва: 
 
А/ ПРОДАЖБА НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ: 
 
1. Поземлен имот № 064035 (нула шест четири нула три пет) в землището на с. 

Дъбово, община Мъглиж, с площ 10.086 (Десет цяло и осемдесет и шест хилядни) дка, 
начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: IV (Четвърта), 
местност „Ветренски път”, при граници и съседи: имот № 064034 – нива на Руси Славов 
Костов и др., имот № 064017– нива на Тодорка Христова Лечева, имот № 064016 – нива на 
община Мъглиж, имот № 064015– нива на Танка Рашкова Колева, имот № 000153 – полски 
път на община Мъглиж, имот № 064038 – полски път на община Мъглиж, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 2389 / 28.12.2016 г. 

            Начална тръжна цена  -  6 820 лева  
               Депозит за участие    -  3 400 лева 
               Стъпка за наддаване  -  682 лева 

2. Поземлен имот № 066099 (нула шест шест нула девет девет) в землището на с. 
Дъбово, община Мъглиж, с площ 6.308 (Шест цяло, триста и осем хилядни) дка, начин на 
трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: VI (Шеста), местност 
„Под гарата”, при граници и съседи: имот № 066100 – нива на Никола Димитров Ковачев, 
имот № 000274 – полски път на община Мъглиж, имот № 066092 – полски път на община 
Мъглиж., актуван с Акт за частна общинска собственост № 2390 / 28.12.2016 г. 

            Начална тръжна цена  -  3 150 лева  
               Депозит за участие    -  1 500 лева 
               Стъпка за наддаване  -  315 лева 

3. Поземлен имот № 133020 (едно три три нула две нула) в землището на с. Дъбово, 
община Мъглиж, с площ 31.953 (Тридесет и едно цяло деветстотин петдесет и три 
хилядни) дка, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 
IV (Четвърта), местност „Дилнарък”, при граници и съседи: имот № 000204 – полски път на 
община Мъглиж,  имот № 133021 – полски път на община Мъглиж,  имот № 133019 – нива 
на насл. на Гана Бонева Карабакалова, имот № 133010 – нива на Иван Златев Златев, имот № 
133009 – нива на насл. на Теньо Димитров Заяков, имот № 133007 – нива на насл. на Христо 
и Мария Чалъмови, имот № 133006 – нива на Тодор Георгиев Белогошев, имот № 133005 – 
нива на на Елена Петрова Арабаджиева, имот № 133004 – нива на Димка Иванова Донева, 
имот № 133003 – нива на Иван Петров Анастенов, имот № 133002 – нива на Денчо Димитров 
Кючюков, имот № 133001 – нива на „СТАВЕН” ООД, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 2401 / 23.01.2017 г. 

            Начална тръжна цена  -  21 600 лева  
               Депозит за участие    -  10 800 лева 
               Стъпка за наддаване  -   2 160 лева 

4. Поземлен имот № 133022 (едно три три нула две две) в землището на с. Дъбово, 
община Мъглиж, с площ 45.000 (Четиридесет и пет) дка, начин на трайно ползване: Нива, 
категория на земята при неполивни условия: IV (Четвърта), местност „Дилнарък”, при 
граници и съседи: имот № 133021 – полски път на община Мъглиж, имот № 000204 – полски 
път на община Мъглиж, имот № 000205 – полски път на община Мъглиж, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 2391 / 28.12.2016 г. 

            Начална тръжна цена  - 30 420 лева  
               Депозит за участие    - 15 200 лева 
               Стъпка за наддаване  -  3 042 лева 
         5. Поземлен имот № 044012 (нула четири четири нула едно две), с площ 105.699  (сто 
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и пет цяло шестстотин деветдесет и девет хилядни) дка, начин на трайно ползване – Пр. ел. 
енергия,  по картата на землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж, при граници и съседи: 
Землищна граница; имот № 000136 – полски път; имот № 044010 – нива; имот № 044009 – 
нива; имот № 044008 – нива; имот № 044007 – нива; имот № 044006 – нива; имот № 044005 – 
нива; имот № 044004 – нива;  имот № 044003 – нива;  имот № 044001 – нива; имот № 000135 
– изоставена нива;  имот № 000133 – полски път;  имот № 000132 – изоставена нива; имот № 
044011 – храсти, актуван с АОС 2409/ 07.02.2017г. 

            Начална тръжна цена - 208 353,90 лева (без ДДС) 
               Депозит за участие  - 104 000 лева 
               Стъпка за наддаване  -  20 835 лева 

 
Б/ ПРОДАЖБА НА СЛЕДНАТА ДВИЖИМА ВЕЩ: 

 
            6. Автомобил Мерцедес С 320, с рег. № СТ 3000 ВА, 2000 г., номер на рама 
WDB2200651A102610 - частна общинска собственост 

            Начална тръжна цена  - 2 800 лева (без ДДС) 
               Депозит за участие   - 1 400 лева 
               Стъпка за наддаване  -  200 лева 

В/ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ: 
 
7. Поземлен имот № 084002 (нула осем четири нула нула две) в землището на с. 

Ветрен, община Мъглиж, с площ 6.285 (Шест цяло и двеста осемдесет и пет хилядни) дка, 
начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: VI (шеста), 
при граници и съседи: имот № 000534– полски път на Община Мъглиж; имот № 084001 – 
нива на Пенка Богданова Александрова; имот № 084019 – нива на наследниците на Пантелей 
Иванов Телкиев; имот № 084018 – нива на наследниците на Парашкева Рачева Колева; имот 
№ 084003 –  нива на Деля Борисова Михалева, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№ 396 / 17.12.2012 г.  

Имотът се предоставя за отглеждане на едногодишни полски култури. 
   Начална тръжна цена  - 145 лева    

Депозит за участие   - 70 лева. 
Стъпка за наддаване   - 14 лева.  
Срок за отдаване под наем  - 5 години 

 8. Поземлен имот № 084011 (нула осем четири нула единадесет) в землището на  с. 
Ветрен, община Мъглиж, с площ 4.100 (четири цяло и сто хилядни) дка, начин на трайно 
ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: VI (шеста), при граници и 
съседи: имот № 000533– полски път на Община Мъглиж; имот № 084009 – нива на Стефка 
Иванова Бончева; имот № 084008 – нива на наследниците на Недьо Маргаритов Недев; имот 
№ 084012 – нива на наследниците на Александър Стойчев…; имот № 084010 –  нива на 
наследници на Цоньо Иванов Телкиев, актуван с Акт за частна общинска собственост № 397 
/ 17.12.2012 г.  

 Имотът се предоставя за отглеждане на едногодишни полски култури. 
Начална тръжна цена  - 95 лева    
Депозит за участие   - 45 лева. 
Стъпка за наддаване   - 9 лева.  
Срок за отдаване под наем  - 5 години 

 
ІІ. Търговете да се проведат на 11.04.2017 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 от имотите може да се закупи от 27.03.2017 

г. до 04.04.2017 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 04.04.2017 г. в касата на Община Мъглиж.  
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ІV. Депозитите за участие се заплащат в срок до 07.04.2017 г. до 12,30 часа в касата на 

община Мъглиж или по сметка BIC – STSABGSF – ДСК АД – Клон Казанлък – БО Мъглиж; 
IBAN – BG82 STSA 9300 3300 3885 00. 

 
V. Краен срок за подаване на заявления за участие в търговете – 07.04.2017 г. до 12.30 

часа. 
За справки: звено „Общинска собственост“ при Общинска администрация гр. 

Мъглиж, стая 308, тел. 04321 / 33-19 


