О Б Я В Л Е Н И Е
по Заповед № РД-09-224 / 09.06.2014 г.
На основание Заповед № РД-09-224/ 09.06.2014 г. на Кмета на Община Мъглиж,
Община Мъглиж обявява публични търгове за:
Откривам процедура за провеждане на публични търгове както следва:
А/ Отдаване под аренда на следните общински имоти:
1. Земеделска земя с начин на трайно ползване – Нива, с площ 64,409 дка (шестдесет и
четири цяло четиристотин и девет хилядни декара), категория на земята VIII (осма) за 19,322
дка ( деветнадесет цяло триста двадесет и две хилядни декара) и категория на земята VI (
шеста) за 45,087 дка ( четиридесет и пет цяло и осемдесет и седем хилядни декара) ,
съставляваща имот № 000156 (нула нула нула едно пет шест) по картата на землището на с.
Ветрен, общ. Мъглиж. Актуван с Акт за общинска собственост N 1211/ 07.05.2014г.
Определя начална тръжна цена за отдаване под аренда на имота 1 160,00 лв. (хиляда
сто и шестдесет лева).
Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от
връчването на Заповедта за спечелил търга.
2. Земеделска земя с начин на трайно ползване – Нива, с площ 25,365 дка (двадесет и
пет цяло триста шестдесет и пет хилядни декара), категория на земята VIII (осма),
съставляваща имот № 000159 (нула нула нула едно пет девет) по картата на землището на с.
Ветрен, общ. Мъглиж. Актуван с Акт за общинска собственост N 1212/ 07.05.2014г.
Определя начална тръжна цена за отдаване под аренда на имота 457,00 лв.
(четиристотин петдесет и седем лева).
Достигнатата на търга арендна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от
връчването на Заповедта за спечелил търга.
ІІ. Търговете да се проведат на 14.07.2014 г., както следва:
- търгът по раздел І - А, точка 1 – 10.00 часа
- търгът по раздел І - А, точка 2 – 10.10 часа
в сградата на Общинска администрация Мъглиж, гр. Мъглиж, обл. Стара Загора, пл. „Трети
март” № 32, ІІІ-ти етаж, Заседателна зала.
ІІІ. Определям депозит за участие във всеки един от търговете платим в срок до
09.07.2014 г. до 12,30 часа, в касата на община Мъглиж, както следва:
- търгът по раздел І - А, точка 1 – 350,00 лева
- търгът по раздел І - А, точка 2 – 150,00 лева
ІV. Определям стъпките, както следва:
- търгът по раздел І - А, точка 1 – 115,00 лв.
- търгът по раздел І - A, точка 2 – 45,00 лв.
V. Тръжната документация за провеждане на търговете може да се закупи всеки
работен ден от 9.00 ч. до 12.30 ч. в стая 306, за търгове по раздел І - А, точка 1 и точка 2 срещу невъзстановими 60,00 лв. без ДДС за всеки един от имотите, внесени в срок до
07.07.2014 г. в касата на Община Мъглиж или по сметка BIC – IORTBGSF – Инвестбанк АД
клон София-Арсеналски; IBAN – BG78 IORT 8038 8400 3886 00, код за вид плащане – 44 70
00.
Оглед на имота – всеки работен ден от 9.00 до 13.00 часа срещу документ за платена
тръжна документация.
Заявленията за участие в търговете се подават запечатани в непрозрачен плик, като
краен срок за подаването им е 09.07.2014 г., 12.30 часа.
За справки: звено „Общинска собственост“ при Общинска администрация гр. Мъглиж,
стая 306, тел. 04321 / 33-18
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