
 
 - 1 - 

 

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 

 

           На основание Заповед № РД-09-144 / 11.05.2018 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 с идентификатор 49494.701.83 (четиридесет и девет хиляди 

четиристотин деветдесет и четири точка седемстотин и едно точка осемдесет и три), с площ 

1039 кв. м.  (хиляда тридесет и девет квадратни метра). Трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м). Номер 

по предходен  план: 83, квартал 5, парцел XI. Имотът е актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 2559 / 23.06.2017 г. 

            Начална тръжна цена  -  14 100 лева (без ДДС). 

               Депозит за участие    -  7 000 лева 

               Стъпка за наддаване  -  500 лева 

 

2. Поземлен имот с идентификатор 49494.701.2895 (четиридесет и девет хиляди 

четиристотин деветдесет и четири точка седемстотин и едно точка две хиляди осемстотин 

деветдесет и пет), с площ 1539 кв. м.  (хиляда петстотин тридесет и девет квадратни метра). 

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг 

вид озеленени площи. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 2583 / 

01.09.2017 г. 

            Начална тръжна цена  -  20 800 лева (без ДДС). 

               Депозит за участие    -  10 000 лева 

               Стъпка за наддаване  -  750 лева 

 

Б/ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТ: 

 

  3. Земеделска земя с начин на трайно ползване – Изоставена нива,  с площ 3,722 

дка (три цяло седемстотин двадесет и две хилядни декара), категория на земята VII 

(седма), съставляваща имот № 000690 (нула нула нула шест девет нула) по картата на 

землището на с. Ягода, общ. Мъглиж. Имотът е възстановен на Община Мъглиж в 

съществуващи реални  граници, при граници и съседи: имот № 000426 – полски път на 

Община Мъглиж; имот № 000485 – дървопроизв. пл. на МЗГ-ДЛ/ ДДС; имот № 000697 – 

широколистна на Община Мъглиж; имот № 000427 – полски път на Община Мъглиж, 

актуван с АОС 593/ 26.09.2013 г. 

            Начална тръжна цена           -   130 лева  

               Депозит за участие   -   60 лева 

               Стъпка за наддаване  -   13 лева 

              Срок за отдаване под наем  -  10 г. 

4. Земеделска земя с начин на трайно ползване – Изоставена нива, с площ 8.228 

дка (осем цяло двеста двадесет и осем хилядни декара), категория на земята VII (седма), 

съставляваща имот № 000691 (нула нула нула шест девет едно) по картата на землището на 

с. Ягода, общ. Мъглиж. Имотът е възстановен на Община Мъглиж в съществуващи реални  

граници, при граници и съседи: имот № 000697 – широколистна гора; имот № 000698 – 

широколистна гора; имот № 000485 – дървопроизв. площ; имот № 000740 – горски път; имот 

№ 000427 – полски път, актуван с АОС 2557/ 12.06.2017 г. 

            Начална тръжна цена           -   288 лева  

               Депозит за участие   -   140 лева 

               Стъпка за наддаване  -   28 лева 

              Срок за отдаване под наем  -  10 г. 
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5. Земеделска земя с начин на трайно ползване – Изоставена нива,  с площ 18,101 

дка (осемнадесет цяло сто и една хилядни декара), категория на земята VII (седма), 

съставляваща имот № 000700 (нула нула нула седем нула нула) по картата на землището 

на с. Ягода, общ. Мъглиж. Имотът е възстановен на Община Мъглиж в съществуващи 

реални  граници, при граници и съседи: имот № 000638 – нива на насл. на Недю Станев 

Стойчев; имот № 000735 – дървопроизв. пл. на МЗГ-ДЛ/ ДДС; имот № 000427 – полски път 

на Община Мъглиж; имот № 000426 – полски път на Община Мъглиж, актуван с АОС 582/ 

23.09.2013 г. 

            Начална тръжна цена           -   634 лева  

               Депозит за участие   -   300 лева 

               Стъпка за наддаване  -   63 лева 

              Срок за отдаване под наем  -  10 г. 

 

ІІ. Търговете да се проведат на 30.05.2018 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 

17.05.2018 г. до 25.05.2018 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 25.05.2018 г. в касата на Община Мъглиж. 

ІV. Депозитите за участие се заплащат в срок до 29.05.2018 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 – 29.05.2018 г. до 

12.30 часа. 
За справки: звено „Общинска собственост“ при Общинска администрация гр. Мъглиж, стая 

308, тел. 04321 / 33-19 


