О Б Я В Л Е Н И Е
На основание Заповед № РД-09-281 / 13.09.2017 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 I-710 (първи за седемстотин и десети) в квартал 86
(осемдесет и шест) по плана на с. Ягода, общ. Мъглиж, с площ 299 кв.м. (двеста деветдесет и
девет квадратни метра), отреден за жилищно строителство, при граници и съседи: Север:
улица с ос. т. 242– 243; изток: УПИ II-1711, кв. 86; юг: УПИ V-1712, кв. 86; запад: улица с ос.
т. 242-269, актуван с АОС 2561/ 06.07.2017 г.
Начална тръжна цена
- 1310 лева (без ДДС)
Депозит за участие
- 650 лева
Стъпка за наддаване
- 131 лева
2. Урегулиран поземлен имот II-1711 (втори за хиляда седемстотин и единадесети) в
квартал 86 (осемдесет и шест) по плана на с. Ягода, общ. Мъглиж, с площ 299 кв.м. (двеста
деветдесет и девет квадратни метра), отреден за жилищно строителство, при граници и
съседи: Север: улица с ос. т. 242– 243; изток: УПИ III-1500, кв. 86; юг: УПИ V-1712, УПИ IV1713, кв. 86; запад: УПИ I-710, кв. 86, актуван с АОС 2562/ 06.07.2017 г.
Начална тръжна цена
- 1310 лева (без ДДС)
Депозит за участие
- 650 лева
Стъпка за наддаване
- 131 лева
3. Урегулиран поземлен имот III-1500 (трети за хиляда и петстотин) в квартал 86
(осемдесет и шест) по плана на с. Ягода, общ. Мъглиж, с площ 299 кв.м. (двеста деветдесет и
девет квадратни метра), отреден за жилищно строителство, при граници и съседи: Север:
улица с ос. т. 242– 243; изток: улица с ос. т. 243-267; юг: УПИ IV-1713, кв. 86; запад: УПИ II1711, кв. 86, актуван с АОС 2563/ 06.07.2017 г.
Начална тръжна цена
- 1310 лева (без ДДС)
Депозит за участие
- 650 лева
Стъпка за наддаване
- 131 лева
4. Урегулиран поземлен имот IV-1713 (четвърти за хиляда седемстотин и
тринадесети) в квартал 86 (осемдесет и шест) по плана на с. Ягода, общ. Мъглиж, с площ 299
кв.м. (двеста деветдесет и девет квадратни метра), отреден за жилищно строителство, при
граници и съседи: Север: УПИ II-1711, УПИ III-1500, кв. 86; изток: улица с ос. т. 243-267; юг:
УПИ VII-1501, кв. 86; запад: УПИ V-1712, кв. 86, актуван с АОС 2564/ 06.07.2017 г.
Начална тръжна цена
- 1310 лева (без ДДС)
Депозит за участие
- 650 лева
Стъпка за наддаване
- 131 лева
5. Урегулиран поземлен имот V-1712 (пети за хиляда седемстотин и дванадесети) в
квартал 86 (осемдесет и шест) по плана на с. Ягода, общ. Мъглиж, с площ 299 кв.м. (двеста
деветдесет и девет квадратни метра), отреден за жилищно строителство, при граници и
съседи: Север: УПИ I-710, УПИ II-1711, кв. 86; изток: УПИ IV-1713, кв. 86; юг: УПИ VI1504, кв. 86; запад: улица с ос. т. 242-269, актуван с АОС 2567/ 06.07.2017 г.
Начална тръжна цена
- 1310 лева (без ДДС)
Депозит за участие
- 650 лева
Стъпка за наддаване
- 131 лева
6. Урегулиран поземлен имот VI-1504 (шести за хиляда петстотин и четвърти) в
квартал 86 (осемдесет и шест) по плана на с. Ягода, общ. Мъглиж, с площ 299 кв.м. (двеста
деветдесет и девет квадратни метра), отреден за жилищно строителство, при граници и
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съседи: Север: УПИ VІ-1712, кв. 86; изток: УПИ VII-1501, кв. 86; юг: УПИ IX-1715, кв. 86;
запад: улица с ос. т. 242-269, актуван с АОС 2568/ 06.07.2017 г.
Начална тръжна цена
- 1310 лева (без ДДС)
Депозит за участие
- 650 лева
Стъпка за наддаване
- 131 лева
7. Урегулиран поземлен имот VII-1501 (седми за хиляда петстотин и първи) в квартал
86 (осемдесет и шест) по плана на с. Ягода, общ. Мъглиж, с площ 299 кв.м. (двеста
деветдесет и девет квадратни метра), отреден за жилищно строителство, при граници и
съседи: Север: УПИ IV-1713, кв. 86; изток: улица с ос. т. 243-267; юг: УПИ VIII-1714, кв. 86;
запад: УПИ VI-1504, кв. 86, актуван с АОС 2565/ 06.07.2017 г.
Начална тръжна цена
- 1310 лева (без ДДС)
Депозит за участие
- 650 лева
Стъпка за наддаване
- 131 лева
8. Урегулиран поземлен имот VIII-1714 (осми за хиляда седемстотин и
четиринадесети) в квартал 86 (осемдесет и шест) по плана на с. Ягода, общ. Мъглиж, с площ
299 кв.м. (двеста деветдесет и девет квадратни метра), отреден за жилищно строителство,
при граници и съседи: Север: УПИ VII-1501, кв. 86; изток: улица с ос. т. 243-267; юг: УПИ
XI-1716, УПИ XII-1502, кв. 86; запад: УПИ IX-1715, кв. 86, актуван с АОС 2566/ 06.07.2017
г.
Начална тръжна цена
- 1310 лева (без ДДС)
Депозит за участие
- 650 лева
Стъпка за наддаване
- 131 лева
9. Урегулиран поземлен имот IX-1715 (девети за хиляда седемстотин и петнадесети) в
квартал 86 (осемдесет и шест) по плана на с. Ягода, общ. Мъглиж, с площ 299 кв.м. (двеста
деветдесет и девет квадратни метра), отреден за жилищно строителство, при граници и
съседи: Север: УПИ VІ-1504, кв. 86; изток: УПИ VIII-1714, кв. 86; юг: УПИ X-1503, УПИ XI1716, кв. 86; запад: улица с ос. т. 242-269, актуван с АОС 2569/ 06.07.2017 г.
Начална тръжна цена
- 1310 лева (без ДДС)
Депозит за участие
- 650 лева
Стъпка за наддаване
- 131 лева
10. Урегулиран поземлен имот X-1503 (десети за хиляда петстотин и трети) в квартал
86 (осемдесет и шест) по плана на с. Ягода, общ. Мъглиж, с площ 301 кв.м. (триста и един
квадратни метра), отреден за жилищно строителство, при граници и съседи: Север: УПИ IX1715, кв. 86, изток: УПИ XI-1716, кв. 86, юг: улица с ос. т. 269-268, запад: улица с ос. т. 242269, актуван с АОС 2570/ 06.07.2017 г.
Начална тръжна цена
- 1460 лева (без ДДС)
Депозит за участие
- 700 лева
Стъпка за наддаване
- 146 лева
11. Урегулиран поземлен имот XI-1716 (единадесети за хиляда седемстотин и
шестнадесети) в квартал 86 (осемдесет и шест) по плана на с. Ягода, общ. Мъглиж, с площ
300 кв.м. (триста квадратни метра), отреден за жилищно строителство, при граници и съседи:
Север: УПИ IX-1715, УПИ VIII-1714, кв. 86; изток: УПИ XII-1502, кв. 86, юг: улица с ос. т.
269-268, запад: УПИ X-1503, кв. 86, актуван с АОС 2571/ 06.07.2017 г.
Начална тръжна цена
- 1450 лева (без ДДС)
Депозит за участие
- 700 лева
Стъпка за наддаване
- 145 лева
12. Урегулиран поземлен имот XII-1502 (дванадесети за хиляда петстотин и втори) в
квартал 86 (осемдесет и шест) по плана на с. Ягода, общ. Мъглиж, с площ 300 кв.м. (триста
квадратни метра), отреден за жилищно строителство, при граници и съседи: Север: УПИ
VIII-1714, кв. 86; изток: улица с ос. т. 243-267, юг: улица с ос. т. 269-268, запад: УПИ XI1716, кв. 86, актуван с АОС 2572/ 06.07.2017 г.
Начална тръжна цена
- 1450 лева (без ДДС)
Депозит за участие
- 700 лева
Стъпка за наддаване
- 145 лева
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13. Незастроен урегулиран поземлен имот XXI-1632 (двадесет и първи за хиляда
шестстотин тридесет и две) в квартал 41 (четиридесет и едно) по плана на с. Ягода, общ.
Мъглиж, с площ 532 (Петстотин тридесет и два) кв. м.; отреден за жилищно
строителство, при граниици и съседи: изток: улица „Чая” ; запад: УПИ IX-1008; север:
УПИ X-1007; юг: УПИ XI-1006, актуван с АОС 1275/ 14.07.2014 г.
Начална тръжна цена
- 7 780 лева (без ДДС)
Депозит за участие
- 3 900 лева
Стъпка за наддаване
- 778 лева
Б/ ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ:
14. Земеделска земя с начин на трайно ползване – нива, с площ 3,561 дка (три цяло
петстотин шестдесет и една хилядни декара), категория на земята VI (шеста), съставляваща
имот № 034107 (нула три четири едно нула седем) по картата на землището на с. Дъбово,
общ. Мъглиж, м-ст ‘’Под Гората’’. Имотът е възстановен на Община Мъглиж в
съществуващи реални граници, при граници и съседи: имот № 034110 – нива на ‘’Венжор
Агро’’ ООД; имот № 034102 – нива на насл. на Къньо Русев Паричков; имот № 000182 – път
III кл. на Държавата; имот № 034014 – нива на Община Мъглиж; имот № 034109 – нива на
Община Мъглиж, актуван с АОС 1480/ 06.03.2015 г
Начална тръжна цена
- 121 лева
Депозит за участие
- 60 лева
Стъпка за наддаване
- 12 лева
Срок за отдаване под аренда - 15 г.
15. Земеделска земя с начин на трайно ползване – нива, с площ 2,800 дка (две цяло и
осемстотин хилядни декара), категория на земята VI (шеста), съставляваща имот № 034109
(нула три четири едно нула девет) по картата на землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж, м-ст
‘’Под Гората’’. Имотът е възстановен на Община Мъглиж в съществуващи реални граници,
при граници и съседи: имот № 034014 – нива Община Мъглиж; имот № 000274 – полски път
на Община Мъглиж; имот № 034018 – нива на насл. на Кольо Петров Найденов; имот №
034005 – нива на насл. на Боньо Бонев Игнатов; имот № 034110 – нива на ‘’Венжор Агро’’
ООД; имот № 034107 – нива Община Мъглиж, актуван с АОС 1481/ 06.03.2015 г.
Начална тръжна цена
- 95 лева
Депозит за участие
- 50 лева
Стъпка за наддаване
- 9 лева
Срок за отдаване под аренда- 15 г.
16. Земеделска земя с начин на трайно ползване – нива, с площ 0,788 дка (нула цяло
седемстотин осемдесет и осем хилядни декара), категория на земята VI (шеста),
съставляваща имот № 034014 (нула три четири нула едно четири) по картата на землището
на с. Дъбово, общ. Мъглиж, м-ст ‘’Под Гората’’. Имотът е възстановен на Община Мъглиж в
съществуващи реални граници, при граници и съседи: имот № 000274 – полски път на
Община Мъглиж; имот № 034109 – нива на Община Мъглиж; имот № 034107 – нива на
Община Мъглиж; имот № 000182 – път III кл. на Държавата, актуван с АОС 1477/ 06.03.2015
г.
Начална тръжна цена
- 27 лева
Депозит за участие
- 13 лева
Стъпка за наддаване
- 2 лева
Срок за отдаване под аренда- 15 г.
17. Поземлен имот № 088003 (нула осем осем нула нула три) в землището на с.
Зимница, община Мъглиж, с площ 3.377 (три цяло триста седемдесет и седем хилядни) дка,
начин на трайно ползване: Изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: V
(пета), при граници и съседи: имот № 088002 – изоставена нива на Кръстьо Кръстев; имот №
000186 – път IV клас на Община Мъглиж; имот № 000061 – дере на Община Мъглиж; имот
№ 088005 – изост. нива на насл. на Неделчо Иванов; имот № 088004 – изоставена нива на
Дамян Георгиев, Акт за частна общинска собственост No 770 / 02.12.2013 г.
Начална тръжна цена
- 120 лева
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Депозит за участие
- 60 лева
Стъпка за наддаване
- 12 лева
Срок за отдаване под аренда- 15 г.
18. Поземлен имот № 088006 (нула осем осем нула нула шест) в землището на с.
Зимница, община Мъглиж, с площ 0.324 (нула цяло триста двадесет и четири хилядни) дка,
начин на трайно ползване: Храсти, категория на земята при неполивни условия: V (пета), мст ”Иримеолу”, при граници и съседи: имот № 000061 – дере; имот № 088007 – нива; имот
№ 088008 – нива; имот № 088009 –нива; имот № 088005 – изост. нива, актуван с Акт за
частна общинска собственост No 2575 / 24.07.2017 г.
Начална тръжна цена
- 12 лева
Депозит за участие
- 16 лева
Стъпка за наддаване
- 1 лев
Срок за отдаване под аренда- 15 г.
19. Поземлен имот № 088010 (нула осем осем нула едно нула) в землището на с.
Зимница, община Мъглиж, с площ 3.125 (три цяло сто двадесет и пет хилядни) дка, начин на
трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: V (пета), при граници и
съседи: имот № 088011 – нива на Кольо Мийков; имот № 088056 – изост. нива на Община
Мъглиж; имот № 088002 – изост. нива на Кръстьо Кръстев; имот № 088004 – изост. нива на
Дамян Георгиев; имот № 088009 – нива на насл. на Кръстьо Цанев; имот № 088015 – нива на
Община Мъглиж; имот № 088014 – нива на Община Мъглиж; имот № 088012 – нива на
Община Мъглиж; актуван с Акт за частна общинска собственост No 1454 / 05.03.2015 г.
Начална тръжна цена
- 110 лева
Депозит за участие
- 55 лева
Стъпка за наддаване
- 11 лева
Срок за отдаване под аренда- 15 г.
20. Поземлен имот № 088012 (нула осем осем нула едно две) в землището на с.
Зимница, община Мъглиж, с площ 0.756 (нула цяло седемстотин петдесет и шест хилядни)
дка, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: V (пета),
м-ст ”Иримеолу”, при граници и съседи: имот № 088010 – нива; имот № 088014 – нива; имот
№ 000211 – полски път; имот № 088011 – нива, актуван с Акт за частна общинска
собственост No 2576 / 24.07.2017 г.
Начална тръжна цена
- 30 лева
Депозит за участие
- 15 лева
Стъпка за наддаване
- 3 лева
Срок за отдаване под аренда- 15 г.
21. Поземлен имот № 088014 (нула осем осем нула едно четири) в землището на с.
Зимница, община Мъглиж, с площ 2.997 (две цяло деветстотин деветдесет и седем хилядни)
дка, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: V (пета),
при граници и съседи: имот № 088012 – нива на Община Мъглиж; имот № 088010 – нива на
Община Мъглиж; имот № 088015 – нива на Община Мъглиж; имот № 088019 – нива на
Община Мъглиж; имот № 088020 – нива на Община Мъглиж; имот № 000211 – полски път
на Община Мъглиж, актуван с Акт за частна общинска собственост No 1455 / 05.03.2015 г.
Начална тръжна цена
- 105 лева
Депозит за участие
- 50 лева
Стъпка за наддаване
- 10 лева
Срок за отдаване под аренда- 15 г.
22. Поземлен имот № 088015 (нула осем осем нула едно пет) в землището на с.
Зимница, община Мъглиж, с площ 1.998 (едно цяло деветстотин деветдесет и осем хилядни)
дка, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: V (пета),
при граници и съседи: имот № 088010 – нива на Община Мъглиж; имот № 088009 – нива на
насл. на Кръстьо Цанев; имот № 088016 – нива на насл. на Тодор Христов; имот № 088018 –
храсти на Община Мъглиж; имот № 088019 – нива на Община Мъглиж; имот № 088014 –
нива на Община Мъглиж, актуван с Акт за частна общинска собственост No 1456 /
05.03.2015 г.
Начална тръжна цена
- 70 лева
-4-

Депозит за участие
- 35 лева
Стъпка за наддаване
- 7 лева
Срок за отдаване под аренда- 15 г.
23. Поземлен имот № 088017 (нула осем осем нула едно седем) в землището на с.
Зимница, община Мъглиж, с площ 0.564 (нула цяло петстотин шестдесет и четири хилядни)
дка, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: V (пета),
м-ст ”Иримеолу”, при граници и съседи: имот № 088007 – нива; имот № 000061 – дере; имот
№ 088018 – храсти; имот № 088016 – нива, актуван с Акт за частна общинска собственост No
2577 / 24.07.2017 г.
Начална тръжна цена
- 20 лева
Депозит за участие
- 10 лева
Стъпка за наддаване
- 2 лева
Срок за отдаване под аренда- 15 г.
24. Поземлен имот № 088018 (нула осем осем нула едно осем) в землището на с.
Зимница, община Мъглиж, с площ 1.934 (едно цяло деветстотин тридесет и четири хилядни)
дка, начин на трайно ползване: Храсти, категория на земята при неполивни условия: V
(пета), м-ст ”Иримеолу”, при граници и съседи: имот № 000061 – дере; имот № 088019 –
нива; имот № 088015 – нива; имот № 088016 – нива; имот № 088017 – нива, актуван с Акт за
частна общинска собственост No 2578 / 24.07.2017 г.
Начална тръжна цена
- 70 лева
Депозит за участие
- 40 лева
Стъпка за наддаване
- 7 лева
Срок за отдаване под аренда- 15 г.
25. Поземлен имот № 088019 (нула осем осем нула едно девет) в землището на с.
Зимница, община Мъглиж, с площ 3.901 (три цяло деветстотин и една хилядни) дка, начин на
трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: V (пета), при граници и
съседи: имот № 088021 – нива на Мара Драганова; имот № 088020 – нива на Община
Мъглиж; имот № 088014 – нива на Община Мъглиж; имот № 088015 – нива на Община
Мъглиж; имот № 088018 – храсти на Община Мъглиж; имот № 088061 – дере на Община
Мъглиж; имот № 088023 – изост. нива на Община Мъглиж; имот № 088022 – изост. нива на
Община Мъглиж, актуван с Акт за частна общинска собственост No 1457 / 05.03.2015 г.
Начална тръжна цена
- 140 лева
Депозит за участие
- 70 лева
Стъпка за наддаване
- 14 лева
Срок за отдаване под аренда- 15 г.
26. Поземлен имот № 088020 (нула осем осем нула две нула) в землището на с.
Зимница, община Мъглиж, с площ 0.998 (нула цяло деветстотин деветдесет и осем хилядни)
дка, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: V (пета),
м-ст ”Иримеолу”, при граници и съседи: имот № 088014 – нива; имот № 088019 – нива; имот
№ 088021 – нива; имот № 000211 – полски път, актуван с Акт за частна общинска
собственост No 2579 / 24.07.2017 г.
Начална тръжна цена
- 35 лева
Депозит за участие
- 15 лева
Стъпка за наддаване
- 3 лева
Срок за отдаване под аренда- 15 г.
27. Поземлен имот № 088022 (нула осем осем нула две две) в землището на с.
Зимница, община Мъглиж, с площ 0.499 (нула цяло четиристотин деветдесет и девет
хилядни) дка, начин на трайно ползване: Изоставена нива, категория на земята при
неполивни условия: V (пета), при граници и съседи: имот № 088019 – нива на Община
Мъглиж; имот № 088023 – изост. Нива на Община Мъглиж; имот № 000211 – полски път на
Община Мъглиж; имот № 088021 – нива на Мара Драганова, актуван с Акт за частна
общинска собственост No 771 / 02.12.2013 г.
Начална тръжна цена
- 20 лева
Депозит за участие
- 10 лева
Стъпка за наддаване
- 1 лев
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Срок за отдаване под аренда- 15 г.
28. Поземлен имот № 088056 (нула осем осем нула пет шест) в землището на с.
Зимница, община Мъглиж, с площ 1.999 (едно цяло деветстотин деветдесет и девет хилядни)
дка, начин на трайно ползване: Изоставена нива, категория на земята при неполивни
условия: V (пета), при граници и съседи: имот № 088055 – пасище мера на ''Поларис'' ЕООД;
имот № 088002 – изост. нива на Кръстьо Кръстев; имот № 088010 – нива на Община
Мъглиж; имот № 088011 – нива на Кольо Мийков; имот № 000211 – полски път на Община
Мъглиж, актуван с Акт за частна общинска собственост No 786 / 04.12.2013 г.
Начална тръжна цена
- 70 лева
Депозит за участие
- 45 лева
Стъпка за наддаване
- 7 лева
Срок за отдаване под аренда- 15 г.
29. Поземлен имот № 089021 (нула осем девет нула две едно) в землището на с.
Зимница, община Мъглиж, с площ 1.992 (едно цяло деветстотин деветдесет и две хилядни)
дка, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: VI
(шеста), м-ст ”Кашлянска река”, при граници и съседи: имот № 089020 – нива; имот №
089022 – нива; имот № 000061 – дере; имот № 000060 – полски път, актуван с Акт за частна
общинска собственост No 2580 / 24.07.2017 г.
Начална тръжна цена
- 70 лева
Депозит за участие
- 45 лева
Стъпка за наддаване
- 7 лева
Срок за отдаване под аренда- 15 г.
30. Поземлен имот № 089022 (нула осем девет нула две две) в землището на с.
Зимница, община Мъглиж, с площ 11.405 (единадесет цяло четиристотин и пет хилядни) дка,
начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: VI (шеста), мст ”Кашлянска река”, при граници и съседи: имот № 089020 – нива; имот № 000083 – полски
път; имот № 089023 – нива; имот № 089024 – нива; имот № 089025 – нива; имот № 000061 –
дере; имот № 089021 – нива, актуван с Акт за частна общинска собственост No 2581 /
24.07.2017 г.
Начална тръжна цена
- 400 лева
Депозит за участие
- 200 лева
Стъпка за наддаване
- 40 лева
Срок за отдаване под аренда- 15 г.
В/ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ:
31. Общински терен за разполагане на Павилион с площ 8 кв. м. за търговска дейност
представляващ част от УПИ I (вляво от сградата на бивш Битов Комбинат), цялото с площ
3746 кв. м., кв. 34, по плана на с. Ягода, по схема, одобрена от гл. архитект на Община
Мъглиж.
Начална тръжна цена
- 16 лева (без ДДС)
Депозит за участие
- 8 лева
Стъпка за наддаване
- 1 лев
Срок за отдаване под наем - 5 г.
32. Общински терен за разполагане на Павилион с площ 18 кв. м. за търговска
дейност представляващ част от ПИ 49494.701.1516, с площ 1036 кв. м. по КК на гр. Мъглиж,
по схема, одобрена от гл. архитект на Община Мъглиж.
Начална тръжна цена
- 72 лева (без ДДС)
Депозит за участие
- 35 лева
Стъпка за наддаване
- 7 лева
Срок за отдаване под наем - 5 г.
33. Помещение с площ 32 кв. м., съставляващо част от сграда – Пенсионерски клуб, с
целият площ 168 кв. м., находящ се в УПИ XXV, кв. 76 по плана на с. Ветрен.
Начална тръжна цена
- 128 лева (без ДДС)
Депозит за участие
- 60 лева
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Стъпка за наддаване
- 12 лева
Срок за отдаване под наем - 5 г.
Г/ УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧНО И ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ
СЛЕДНИТРЕ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
34. 140 кв. м. (сто и четиридесет квадратни метра) отстъпено право на строеж върху
поземлен имот с идентификатор 49494.701.1608 (четиридесет и девет хиляди четиристотин
деветдесет и четири точка седемстотин и едно точка хиляда шестстотин и осем ), с площ 353
кв. м. (триста петдесет и три квадратни метра). Трайно предназначение на територията:
Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м). Номер по предходен
план: УПИ XIII (тринадесети) в кв. 113 (сто и тринадесет) по плана на гр. Мъглиж от 2004г.,
при граници и съседи: 49494.701.1609; 49494.701.1680; 49494.701.2795; 49494.701.1605;
49494.701.1636; 49494.701.1611; 49494.701.1610, по кадастралната карта на гр. Мъглиж,
актуван с АОС 113/ 25.05.2011г.
Начална тръжна цена
- 839 лева
Депозит за участие
- 100 лева
Стъпка за наддаване
- 10 левa.
ІІ. Търговете да се проведат на 04.10.2017 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 имотите може да се закупи от 20.09.2017 г.
до 29.09.2017 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 29.09.2017 г. в касата на Община Мъглиж.
ІV. Депозитите за участие се заплащат в срок до 03.10.2017 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 – 03.10.2017 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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