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О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 

 
           На основание Заповед № РД-09-320 / 11.10.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, 
Община Мъглиж обявява публичен търг за: 

 
І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове за отдаване под наем 

на следните общински имоти: 
 
1. Поземлен имот № 024023 (нула две четири нула две три) в землището на с. 

Юлиево, община Мъглиж, с площ 5.901 (пет цяло и деветстотин и един хилядни) дка, 
начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: IV (четвърта), 
при граници и съседи: имот № 024003– нива на Йоси Тодоров Пашов; имот № 024002 – нива 
на Мария Стоянова Георгиева; имот № 024001 – нива на наследниците на Иван Станев 
Пачавров; имот № 000194 – полски път на Община Мъглиж ; имот № 024035 – нива на 
Кметство на с. Юлиево; имот № 024036– нива на Кметство на с. Юлиево; имот № 024022 – 
нива на наследниците на Генчо Христов Цанев, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 295 / 16.05.2012 г.  

Имотът се предоставя за отглеждане на трайни насаждения. 
   Начална тръжна цена  - 236  лева  

Депозит за участие   - 150 лева. 
Стъпка за наддаване   - 23  лева.  
Срок за отдаване под наем  - 10 години 
 

 2. Поземлен имот № 024035 (нула две четири нула три пет) в землището на  с. 
Юлиево, община Мъглиж, с площ 4.900 (четири цяло и деветстотин хилядни) дка, начин 
на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: IV (четвърта), при 
граници и съседи: имот № 024036 – овощна градина на Кметство с. Юлиево; имот № 024027 
– нива на Кметство на с. Юлиево; имот № 024028 – нива на Община Мъглиж; имот № 000194 
– полски път на Община Мъглиж; имот № 024023 – нива на Кметство на с. Юлиево, актуван 
с Акт за частна общинска собственост № 392 / 14.11.2012 г.  
 

 Имотът се предоставя за отглеждане на трайни насаждения. 
Начална тръжна цена  -  196 лева  
Депозит за участие   -  130 лева. 
Стъпка за наддаване   -  19 лева.  
Срок за отдаване под наем  -  10 години 

 
            3. Поземлен имот № 000826 (нула нула нула осем две шест) в землището на  с. 
Шаново, община Мъглиж, с площ 0.309 (нула цяло и триста и девет хилядни) дка, начин 
на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: IV (четвърта), при 
граници и съседи: имот № 001623 – полски път; имот № 000827 – нива; имот № 000603 – 
нива; имот № 000939 – нива, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2587 / 
15.09.2017 г.  

 Имотът се предоставя за отглеждане на едногодишни полски култури. 
Начална тръжна цена  -  11 лева  
Депозит за участие   -  8 лева. 
Стъпка за наддаване   -  1 лев.  
Срок за отдаване под наем  -  5 години 
 

            4. Поземлен имот № 000822 (нула нула нула осем две две) в землището на  с. 
Шаново, община Мъглиж, с площ 1.717 (едно цяло и седемстотин и седемнадесет 
хилядни) дка, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 
IV (четвърта), при граници и съседи: имот № 000825 – нива на насл. на Станил Димитров 
Станилов; имот № 001641 – полски път на Община Мъглиж; имот № 000756 – нива на 
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Община Мъглиж; имот № 000752 – нива на Община Мъглиж; имот № 000001 – жил. 
територия на с. Шаново, актуван с Акт за частна общинска собственост № 384 / 12.11.2012 г. 

 Имотът се предоставя за отглеждане на едногодишни полски култури. 
Начална тръжна цена  -  60 лева  
Депозит за участие   -  40 лева. 
Стъпка за наддаване   -  6 лева.  
Срок за отдаване под наем  -  5 години 
 

 5. Общински терен за разполагане на Преместваема гаражна клетка, с площ 21 кв. м., 
представляващ част от Поземлен имот с идентификатор 49494.701.705 по кадастралната 
карта на гр. Мъглиж, по регулационен план УПИ V-705 в кв. 51 по плана на гр. Мъглиж. 
 

Начална тръжна цена  -  38 лева (без ДДС) 
Депозит за участие   -  25 лева 
Стъпка за наддаване   -  3 лева.  
Срок за отдаване под наем  -  3 години 

 
6. Помещение с площ 14 кв. м. (четиринадесет квадратни метра), находящо се на 

втори етаж, в масивна сграда на 3 (три) етажа (бивш Битов Комбинат), със застроена площ 
184 кв. м., разположенa в УПИ I, кв. 34 по плана на с. Ягода, общ. Мъглиж,  актуван с Акт 
за частна общинска собственост № 7/ 28.04.2010 г. 

 
Начална тръжна цена           -   21 лева (без ДДС) 

              Депозит за участие   -   10 лева 
              Стъпка за наддаване  -   2 лева 
             Срок за отдаване под наем  -   3 г. 

 
ІІ. Търговете да се проведат на 31.10.2017 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 16.10.2017 

г. до 25.10.2017 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 25.10.2017 г. в касата на Община Мъглиж.  

 
ІV. Депозитите за участие се заплащат в срок до 27.10.2017 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 – 27.10.2017 г. до 12.30 

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

Мъглиж, стая 308, тел. 04321 / 33-19 


