О Б Я В Л Е Н И Е
На основание Заповед № РД-09-163 / 06.06.2016 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община
Мъглиж обявява публични търгове за:
А/ ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ:
1. Земеделска земя с начин на трайно ползване – нива, с площ 28,875 дка (двадесет и осем
цяло осемстотин седемдесет и пет хилядни декара), категория на земята IV (четвърта), съставляваща
имот № 000016 (нула нула нула нула едно шест) по картата на землището на с. Юлиево, общ.
Мъглиж, при граници и съседи: имот № 000116 – Стопански двор на ДПФ-МЗГ; имот № 000018 –
Пасище, мера на Община Мъглиж; имот № 000474 – Дървопроизв. пл. на МЗГ-ДЛ; имот № 000332 –
Отводнит. Канал на МЗХ-ХМС, актуван с АОС № 2162/ 20.04.2016г.
Начална тръжна цена
- 866 лева
Депозит за участие
- 400 лева
Стъпка за наддаване
- 86 лева
Срок на арендата
- 30 г.
2. Поземлен имот с идентификатор 49494.104.88 (четиридесет и девет хиляди четиристотин
деветдесет и четири точка сто и четири точка осемдесет и осем), с площ 16482 кв. м. (шестнадесет
хиляди четиристотин осемдесет и два квадратни метра), м-ст ‘’ Кара Кос’’. Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: изоставена орна земя. Категория на земята VI
(шеста). Номер по предходен план 000088. Имота е възстановен в съществуващи стари реални
граници, при граници и съседи: 49494.104.899; 49494.104.166; 49494.104.89; 49494.101.37, по
кадастралната карта на гр. Мъглиж, актуван с АОС № 2166/ 11.05.2016г.
Начална тръжна цена
- 346 лева
Депозит за участие
- 170 лева
Стъпка за наддаване
- 34 лева
Срок на арендата
- 30 г.
3. Поземлен имот с идентификатор 49494.104.89 (четиридесет и девет хиляди четиристотин
деветдесет и четири точка сто и четири точка осемдесет и девет), с площ 57789 кв. м. (петдесет и
седем хиляди седемстотин осемдесет и девет квадратни метра), м-ст ‘’ Кара Кос’’. Трайно
предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: овощна градина. Категория
на земята VI (шеста). Номер по предходен план 000089. Имота е възстановен в съществуващи стари
реални граници, при граници и съседи: 49494.104.88; 49494.104.899; 49494.101.37; 49494.104.78,
актуван с АОС № 2167/ 11.05.2016г.
Начална тръжна цена
- 1214 лева
Депозит за участие
- 600 лева
Стъпка за наддаване
- 121 лева
Срок на арендата
- 30 г.
4. Поземлен имот № 000973 (нула нула нула девет седем три) в землището на с. Шаново,
община Мъглиж, с площ 10.090 (Десет цяло, нула деветдесет хилядни) дка, начин на трайно
ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни условия: IV (Четвърта), при граници и
съседи: имот № 001662 – полски път на Община Мъглиж, имот № 001663 – полски път на Община
Мъглиж, имот № 000974 – овощна градина на Атанас Ненов Арабаджиев, имот № 000976 – нива на
Община Мъглиж, имот № 000932 – храсти на Община Мъглиж; актуван с Акт за частна общинска
собственост № 2165 / 28.04.2016 год.
Начална тръжна цена
- 303 лева
Депозит за участие
- 150 лева
Стъпка за наддаване
- 30 лева
Срок на арендата
- 30 г.
Б/ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ:
5. Общински терен за разполагане на Павилион с площ 6 кв. м. за търговска дейност
върху тротоарна площ на улица с осови точки – о.т. 422 и о.т. 423, част от ПИ с идентификатор
49494.701.2795 по кадастралната карта на гр. Мъглиж.
Начална тръжна цена
- 10,80 лева
Депозит за участие
- 5 лева

-1-

Стъпка за наддаване - 1 лева
Срок за отдаване под наем
- 3 г.
6. УПИ IV, кв. 1, с площ 724 (седемстотин двадесет и четири) кв. м., по плана на с.
Зимница, Община Мъглиж, актуван с Акт за частна общинска собственост № 258/ 10.06.2009г., за
земеделско ползване.
Начална тръжна цена
- 15 лева
Депозит за участие
- 7 лева
Стъпка за наддаване
- 1 лева
Срок за отдаване под наем
- 1 г.
7. Помещения с обща площ 61,50 кв. м. / лекарски кабинет I с площ 13,00 кв. м., лекарски
кабинет II с площ 13,00 кв. м., манипулационна с площ 11,00 кв. м., склад с площ 6,50 кв. м., чакалня
с площ 18,00 кв. м., находящи се на първи етаж в сградата на бившата Здравна служба с. Ветрен,
Община Мъглиж
Начална тръжна цена
- 154 лева
Депозит за участие
- 80 лева
Стъпка за наддаване
- 15 лева
Срок за отдаване под наем
- 10 г.
8. Помещения с обща площ 40,07 кв. м. / лекарски кабинет с площ 13,60 кв. м.,
манипулационна с площ 12,30 кв. м., склад с площ 4,20 кв. м., тоалетна с площ 2,47 кв.м., ½ от
чакалня с площ 7,50 кв. м., находящи се на първи етаж в сградата на бившата Здравна служба с.
Зимница, Община Мъглиж
Начална тръжна цена
- 81 лева
Депозит за участие
- 40 лева
Стъпка за наддаване
- 8 лева
Срок за отдаване под наем
- 10 г.
9. Поземлен имот с идентификатор 49494.48.64 (четиридесет и девет хиляди четиристотин
деветдесет и четири точка четиридесет и осем точка шестдесет и четири), с площ 1656 кв. м. (хиляда
шестстотин петдесет и шест квадратни метра), м-ст ‘’ Гюреша’’. Трайно предназначение на
територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята VI (шеста).Номер по
предходен план 048064. Имота е възстановен в съществуващи стари реални граници, при граници и
съседи: 49494.29.991; 49494.48.58; 49494.48.65; 49494.48.71; 49494.48.73; 49494.48.74, по
кадастралната карта на гр. Мъглиж, актуван с Акт за общинска собственост № 2171/ 01.06.2016 г.
Начална тръжна цена
- 37 лева
Депозит за участие
- 18 лева
Стъпка за наддаване
- 3 лева
Срок за отдаване под наем
- 10 г.
10. Поземлен имот с идентификатор 49494.48.65 (четиридесет и девет хиляди четиристотин
деветдесет и четири точка четиридесет и осем точка шестдесет и пет), с площ 1278 кв. м. (хиляда
двеста седемдесет и осем квадратни метра), м-ст ‘’ Гюреша’’. Трайно предназначение на територията:
Земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята VI (шеста). Номер по предходен
план 048065. Имота е възстановен в съществуващи стари реални граници, при граници и съседи:
49494.48.59; 49494.48.66; 49494.48.71; 49494.48.74; 49494.48.58, по кадастралната карта на гр.
Мъглиж, актуван с Акт за общинска собственост № 2172/ 01.06.2016 г.
Начална тръжна цена
- 29 лева
Депозит за участие
- 15 лева
Стъпка за наддаване
- 2 лева
Срок за отдаване под наем
- 10 г.
11. Поземлен имот с идентификатор 49494.48.66 (четиридесет и девет хиляди четиристотин
деветдесет и четири точка четиридесет и осем точка шестдесет и шест), с площ 381 кв. м. (триста
осемдесет и един квадратни метра), м-ст ‘’ Гюреша’’. Трайно предназначение на територията:
Земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята VI (шеста). Номер по предходен
план 048066. Имота е възстановен в съществуващи стари реални граници, при граници и съседи:
49494.48.67; 49494.48.71; 49494.48.65; 49494.48.59, по кадастралната карта на гр. Мъглиж, актуван
с Акт за общинска собственост № 2173/ 01.06.2016 г.
Начална тръжна цена
- 9 лева
Депозит за участие
- 4 лева
Стъпка за наддаване
- 0,90 лева
Срок за отдаване под наем - 10 г.
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12. Поземлен имот с идентификатор 49494.669.422 (четиридесет и девет хиляди
четиристотин деветдесет и четири точка шестстотин шестдесет и девет точка четиристотин двадесет
и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мъглиж, одобрени със Заповед
№ РД-18-93 / 23.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 550 (Петстотин и петдесет)
кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Изоставена
орна земя; категория на земята при неполивни условия: VI (Шеста), местност „Кара кос”. Номер по
предходен план: 000422 (нула нула нула четири две две) в землището на гр. Мъглиж, при граници и
съседи: 49494.669.456, 49494.669.398, 49494.669.399, 49494.669.395, 49494.669.387, 49494.669.420,
актуван с Акт за общинска собственост № 2169/ 01.06.2016 г.
Начална тръжна цена
- 13 лева
Депозит за участие
- 6 лева
Стъпка за наддаване
- 1 лева
Срок за отдаване под наем
- 5 г.
13. Поземлен имот с идентификатор 49494.669.423 (четиридесет и девет хиляди
четиристотин деветдесет и четири точка шестстотин шестдесет и девет точка четиристотин двадесет
и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мъглиж, одобрени със Заповед
№ РД-18-93 / 23.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1027 (Хиляда двадесет и
седем) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване:
Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: VI (Шеста), местност „Кара кос”.
Номер по предходен план: 000423 (нула нула нула четири две три) в землището на гр. Мъглиж, при
граници и съседи: 49494.106.967, 49494.669.398, 49494.669.456, 49494.104.968, актуван с Акт за
общинска собственост № 2170/ 01.06.2016 г.
Начална тръжна цена
- 24 лева
Депозит за участие
- 12 лева
Стъпка за наддаване
- 2 лева
Срок за отдаване под наем - 5 г.
ІІ. Търговете да се проведат на 28.06.2016 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 13.06.2016 г. до
22.06.2016 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 22.06.2016 г. в касата на Община Мъглиж или по сметка BIC – IORTBGSF –
Инвестбанк АД клон София-Арсеналски; IBAN – BG49 IORT 8038 3300 3885 00, код за вид плащане
– 44 70 00.
ІV. Депозитите за участие се заплащат в срок до 24.06.2016 г. до 12,30 часа в касата на
община Мъглиж.
V. Краен срок за подаване на заявления за участие в търговете – 24.06.2016 г. до 12.30 часа.
За справки: звено „Общинска собственост“ при Общинска администрация гр. Мъглиж, стая
308, тел. 04321 / 33-19
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