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О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 

 

 

           На основание Заповед № РД-09-345 / 05.11.2018 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. Урегулиран поземлен имот IХ-1617 (девети за хиляда шестстотин и седемнадесет) 

в квартал 114 (сто и четиринадесет) по плана на с. Ягода, общ. Мъглиж, с площ 1462 (хиляда 

четиристотин шестдесет и два) кв. м., отреден за жилищно строителство, при граници и 

съседи: изток: улица с о.т. 33a-33, запад: УПИ VIII-38, север: ПИ 1596, юг: УПИ X-41 и улица-

тупик с о.т. 33б-33а, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2396 / 09.01.2017 г.  

                                  Начална тръжна цена  -  20 500 лева (без ДДС) 

                  Депозит за участие    -  10 000 лева 

                  Стъпка за наддаване  -  1500 лева 

    2. Урегулиран поземлен имот XI-156 (единадесети за сто петдесет и шести) в квартал 

10А (десет, буква «А») по плана на с. Ветрен, общ. Мъглиж, с площ 1411 кв.м. (хиляда 

четиристотин и единадесет квадратни метра), отреден за жилищно строителство, при граници 

и съседи: изток: улица с о.т. 23-22, запад: УПИ II-155, север: УПИ I-154, юг: УПИ IV-157 и 

УПИ V-158, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1420 / 24.11.2014 г.  

                                    Начална тръжна цена  -  6 000 лева (без ДДС) 

                    Депозит за участие -  3 000 лева 

                    Стъпка за наддаване  -  300 лева 

 

Б/ ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ: 

 

                 1. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.222 (осемдесет и три хиляди двадесет 

точка едно точка двеста двадесет и две), с площ 3366 кв. м.  (три хиляди триста шестдесет и 

шест квадратни метра), м-ст ‘’Ашаркмата’’по плана на с. Шаново. Трайно предназначение на 

територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята VII (седма). 

Номер по предходен  план: 001222, при граници и съседи: 83020.1.477; 83020.1.186; 

83020.1.690, актуван с Акт за частна общинска собственост №  2990 / 05.11.2018 год. 

                                     Начална тръжна цена  -  138 лева / год. 

                    Депозит за участие -  10 

                                     Стъпка за наддаване  -  13 лева 

              2. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.220 (осемдесет и три хиляди двадесет 

точка едно точка двеста и двадесет), с площ 1023 кв. м.  (хиляда двадесет и три квадратни 

метра), м-ст ‘’Ашаркмата’’ по плана на с. Шаново. Трайно предназначение на територията: 

Земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята VII (седма). Номер по 

предходен  план: 001220, при граници и съседи: 83020.1.478; 83020.1.189; 83020.164.699; 

83020.1.219; 83020.1.690, актуван с Акт за частна общинска собственост №  2890 / 16.10.2018 

год. 

                                     Начална тръжна цена  -  42 лева / год. 

                     Депозит за участие -  30 лева 

                     Стъпка за наддаване  -  4 лева 

                3. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.185 (осемдесет и три хиляди двадесет 

точка едно точка сто осемдесет и пет), с площ 4992 кв. м.  (четири хиляди деветстотин 

деветдесет и два квадратни метра), м-ст ‘’Ашаркмата’’ по плана на с. Шаново. Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на 

земята VII (седма). Номер по предходен  план: 001185, при граници и съседи: 83020.1.219; 

83020.164.699; 83020.1.690, актуван с Акт за частна общинска собственост №  2891 / 

16.10.2018 год. 
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                                      Начална тръжна цена  -  205 лева / год. 

                      Депозит за участие -  150 лева 

                      Стъпка за наддаване  -  20 лева 

                4. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.219 (осемдесет и три хиляди двадесет 

точка едно точка двеста и деветнадесет), с площ 1038 кв. м.  (хиляда тридесет и осем 

квадратни метра), м-ст ‘’Ашаркмата’’ по плана на с. Шаново. Трайно предназначение на 

територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята VII (седма). 

Номер по предходен  план: 001219, при граници и съседи: 83020.1.478; 83020.1.220; 

83020.164.699; 83020.1,185; 83020.1.690, актуван с Акт за частна общинска собственост №  

2892 / 16.10.2018 год. 

                                      Начална тръжна цена  -  43 лева / год. 

                      Депозит за участие -  30 лева 

                      Стъпка за наддаване  -  4 лева 

               5. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.221 (осемдесет и три хиляди двадесет 

точка едно точка двестa двадесет и едно), с площ 3162 кв. м.  (три хиляди сто шестдесет и два  

квадратни метра), м-ст ‘’Ашаркмата’’ по плана на с. Шаново. Трайно предназначение на 

територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята VII (седма). 

Номер по предходен  план: 001221, при граници и съседи: 83020.1.478; 83020.1.190; 

83020.164.699; 83020.1.189 , актуван с Акт за частна общинска собственост №  2893 / 

16.10.2018 год. 

                                      Начална тръжна цена  -  130 лева / год. 

                      Депозит за участие -  80 лева 

                      Стъпка за наддаване  -  13 лева 

 

     ІІ. Търговете да се проведат на 27.11.2018 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 15.11.2018 г. 

до 23.11.2018 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 23.11.2018 г. в касата на Община Мъглиж. 

 

    ІV. Депозитите за участие се заплащат в срок до 26.11.2018 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 – 26.11.2018 г. до 

12.30 часа. 

         

 

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

Мъглиж, стая 308, тел. 04321 / 33-19 


