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О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 

 

           На основание Заповед № РД-09-254 / 20.08.2018 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 49494.658.589 (четиридесет и девет хиляди 

четиристотин деветдесет и четири точка шестстотин петдесет и осем точка петстотин 

осемдесет и девет) с площ 1132 (Хиляда сто тридесет и два) кв. м; трайно предназначение 

на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, ведно с 

постоените в имота сгради: 1/. Сграда с идентификатор 49494.658.589.1 (четиридесет и 

девет хиляди четиристотин деветдесет и четири точка шестстотин петдесет и осем точка 

петстотин осемдесет и девет точка едно), с площ 80 (осемдесет) кв. м., брой етажи 1 (един), 

предназначение: Селскостопанска сграда; 2/. Сграда с идентификатор 49494.658.589.2 

(четиридесет и девет хиляди четиристотин деветдесет и четири точка шестстотин петдесет 

и осем точка петстотин осемдесет и девет точка две), с площ 37 (тридесет и седем) кв. м., 

брой етажи 1 (един), предназначение: Селскостопанска сграда; Номер по предходен план: 

000589 (нула нула нула пет осем девет) в землището на гр. Мъглиж, при граници и съседи: 

Поземлени имоти с идентификатори: 49494.701.396,  49494.701.397, 49494.701.398, 

49494.701.399,   49494.701.400,  49494.701.401, 49494.701.402,  49494.701.403,  

49494.701.916, актуван с АОС 2828/ 28.06.2018 г.  

                                  Начална тръжна цена  -  4 550 лева  

                  Депозит за участие    -  3 000  лева 

                  Стъпка за наддаване  -  450 лева 

             2. Поземлен имот с идентификатор 49494.658.1591 (четиридесет и девет хиляди 

четиристотин деветдесет и четири точка шестстотин петдесет и осем точка хиляда 

петстотин деветдесет и едно) с площ 474 (Четиристотин седемдесет и четири) кв. м; трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: За друг вид 

застрояване, ведно с построените в имота сгради: 1/. Сграда с идентификатор 

49494.658.1591.1 (четиридесет и девет хиляди четиристотин деветдесет и четири точка 

шестстотин петдесет и осем точка хиляда петстотин деветдесет и едно точка едно), с площ 

95 (деветдесет и пет) кв. м., брой етажи 1 (един), предназначение: Селскостопанска сграда; 

2/. Сграда с идентификатор 49494.658.1591.2 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 

деветдесет и четири точка шестстотин петдесет и осем точка хиляда петстотин деветдесет и 

едно точка две), с площ 18 (осемнадесет) кв. м., брой етажи 1 (един), предназначение: 

Селскостопанска сграда; Номер по предходен план: 000591 (нула нула нула пет девет едно) 

в землището на гр. Мъглиж, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 

49494.701.2750,  49494.701.403, 49494.701.404,  49494.701.916, актуван с АОС 2829/ 

28.06.2018 г. 

                                    Начална тръжна цена  -  2 202 лева  

                    Депозит за участие -  1500 лева 

                    Стъпка за наддаване  -  220 лева 

 

Б/ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТ: 

 

             3. Земеделска земя с начин на трайно ползване – изоставена нива, с площ 0,622 

дка (нула цяло шестстотин двадесет и два хилядни декара), категория на земята X (десета) 

съставляваща имот № 020006 (нула две нула нула нула шест) по картата на землището на с. 

Сливито, общ. Мъглиж, м-ст ”В Село”. Имотът е възстановен в съществуващи реални 

граници, актуван с АОС 2885/ 13.08.2018 г. 

                                Начална тръжна цена           -  19,00 лева  

               Депозит за участие   -   12,00 лева 
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               Стъпка за наддаване  -   1,00  лев 

             Срок за отдаване под наем  -  5 г. 

             4. Земеделска земя с начин на трайно ползване – изоставена нива, с площ 0,339 

дка (нула цяло триста тридесет и девет хилядни декара), категория на земята X (десета) 

съставляваща имот № 020004 (нула две нула нула нула четири) по картата на землището на 

с. Сливито, общ. Мъглиж, м-ст ”В Село”. Имотът е възстановен в съществуващи реални 

граници, актуван с АОС 2886/ 13.08.2018 г. 

                                    Начална тръжна цена      -   11,00 лева  

                   Депозит за участие  -   8,00 лева 

                   Стъпка за наддаване  -  1,00 лев 

               Срок за отдаване под наем -  5 г. 

               

 

В/ ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ: 

 

             5. Земеделска земя с начин на трайно ползване – нива с площ 22,724 дка (двадесет 

и два декара седемстотин двадесет и четири квадратни метра), категория на земята V (пета), 

находяща се в местност „Кераната”, съставляваща имот № 009002 (нула нула девет нула 

нула две) по картата на землището на с. Юлиево, общ. Мъглиж. Имотът е възстановен в 

съществуващи стари реални граници, при граници и съседи: имот № 000086 – 

дървопроизводствена площ на МЗГ-ДЛ; имот № 000437 – полски път на Община Мъглиж; 

имот № 009001 – изоставена нива на Община Мъглиж; имот № 000340 – напоителен канал 

на МЗГ-ДЛ; имот № 009024 – нива на Община Мъглиж; имот № 009004 – нива на насл. 

Петко Кънев Нанев; имот № 009008 – нива на Васил Николов Радев, актуван с АОС 90/ 

11.04.2011 г. 

                                   Начална тръжна цена       -  910 лева  

                   Депозит за участие  -  600 лева 

                   Стъпка за наддаване  -  90 лева 

               Срок за отдаване под аренда - 25 г. 

 

    ІІ. Търговете да се проведат на 12.09.2018 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 28.08.2018 

г. до 07.09.2018 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 07.09.2018 г. в касата на Община Мъглиж. 

 

   ІV. Депозитите за участие се заплащат в срок до 11.09.2018 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 – 11.09.2018 г. до 

12.30 часа. 

 

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

Мъглиж, стая 308, тел. 04321 / 33-19 


