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О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 
 

по Заповед № РД-09-279 / 25.07.2014 г. 
 
           На основание Заповед № РД-09-279 /25.07.2014 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община 
Мъглиж обявява публични търгове за: 
 
І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове както следва:  
 

Продажба на следните общински имоти находящи се в землището на гр. Мъглиж: 
 

1. Поземлен имот с идентификатор 49494.97.548 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка деветдесет и седем точка петстотин четиридесет и осем), с площ 581 кв. м.  
(петстотин осемдесет и един квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. 
Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята VI (шеста), при граници и съседи: 49494.97.751; 
49494.97.686; 49494.97.547; 49494.97.750, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1138 / 
13.03.2014 г.  
              Определя начална тръжна цена за продажба на имота 211,00 лв.  
   Депозит за участие в размер на 64,00 лв. 
   Стъпка за наддаване в размер на 21,00 лв. 
               Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга. 

2. Поземлен имот с идентификатор 49494.97.554 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка деветдесет и седем точка петстотин петдесет и четири), с площ 976 кв. м.  
(деветстотин седемдесет и шест квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. 
Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята VI (шеста), при граници и съседи: 49494.97.5; 
49494.97.669; 49494.97.671, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1137 / 13.03.2014 г.  
              Определя начална тръжна цена за продажба на имота 389,00 лв.  
              Депозит за участие в размер на 117,00 лв. 
   Стъпка за наддаване в размер на 38,00 лв. 
              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга.   

 3. Поземлен имот с идентификатор 49494.97.563 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка деветдесет и седем точка петстотин шестдесет и три), с площ 888 кв. м.  
(осемстотин осемдесет и осем квадратни метра) Трайно предназначение на територията: Земеделска. 
Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята VI (шеста), при граници и съседи: 49494.97.602;  
49494.97.627; 49494.97.616; 49494.97.571; 49494.97.680; 49494.97.5, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 1132 / 13.03.2014 г. 
              Определя начална тръжна цена за продажба на имота 354,00 лв.  
              Депозит за участие в размер на 110,00 лв. 
   Стъпка за наддаване в размер на 35,00 лв. 
              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга.   

4. Поземлен имот с идентификатор 49494.97.565 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка деветдесет и седем точка петстотин шестдесет и пет), с площ 2073 кв. м.  
(две хиляди седемдесет и три квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. 
Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята VI (шеста), при граници и съседи: 49494.97.1  
49494.97.566; 49494.97.567; 49494.97.568; 49494.97.7; 49494.97.602, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 1133 / 13.03.2014 г. 
              Определя начална тръжна цена за продажба на имота 860,00 лв. 
              Депозит за участие в размер на 260,00 лв. 
   Стъпка за наддаване в размер на 86,00 лв. 
              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга.   

 5. Поземлен имот с идентификатор 49494.97.571 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка деветдесет и седем точка петстотин седемдесет и едно), с площ 3281 кв. м.  
(три хиляди двеста осемдесет и един квадратни метра). Трайно предназначение на територията: 
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Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята VI (шеста), при граници и съседи: 
49494.97.680; 49494.97.563; 49494.97.616; 49494.97.555; 49494.97.539; 49494.97.570; 49494.97.5, 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 1135 / 13.03.2014 г. 
              Определя начална тръжна цена за продажба на имота 1362,00 лв.  
              Депозит за участие в размер на 410,00 лв. 
   Стъпка за наддаване в размер на 136,00 лв. 
              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга.   

6. Поземлен имот с идентификатор 49494.97.577 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка деветдесет и седем точка петстотин седемдесет и седем), с площ 843 кв. м.  
(осемстотин четиридесет и три квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. 
Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята VI (шеста), при граници и съседи: 49494.97.264; 
49494.97.265; 49494.97.574; 49494.97.576; 49494.97.662; 49494.97.661; 49494.97.1775, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 1134 / 13.03.2014 г.  
              Определя начална тръжна цена за продажба на имота 336,00 лв.  
              Депозит за участие в размер на 100,00 лв. 
   Стъпка за наддаване в размер на 33,00 лв. 
              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга.   

7. Поземлен имот с идентификатор 49494.97.594 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка деветдесет и седем точка петстотин деветдесет и четири), с площ 628 кв. м.  
(шестстотин двадесет и осем квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска.  
Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята VI (шеста), при граници и съседи: 49494.97.1600; 
49494.97.774; 49494.97.598, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1136 / 13.03.2014 г.  
              Определя начална тръжна цена за продажба на имота 276,00 лв.  
              Депозит за участие в размер на 85,00 лв. 
   Стъпка за наддаване в размер на 27,00 лв. 
              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга.   

8. Поземлен имот с идентификатор 49494.97.1600 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка деветдесет и седем точка хиляда и шестстотин), с площ 5332 кв. м.  (пет 
хиляди триста тридесет и два квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска.  
Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята VI (шеста), при граници и съседи: 49494.97.600; 
49494.97.773; 49494.97.272; 49494.97.593; 49494.97.592; 49494.97.774; 49494.97.594; 49494.97.598;  
49494.97.5, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1139 / 13.03.2014 г. 
              Определя начална тръжна цена за продажба на имота 2287,00 лв.  
              Депозит за участие в размер на 690,00 лв. 
   Стъпка за наддаване в размер на 228,00 лв. 
              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга.   

9. Поземлен имот с идентификатор 49494.97.616 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка деветдесет и седем точка шестстотин и шестнадесет), с площ 1558 кв. м.  
(хиляда петстотин петдесети осем квадратни метра). Трайно предназначение на територията: 
Земеделска.  Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята VI (шеста), при граници и съседи: 
49494.97.563;  49494.97.627; 49494.97.621; 49494.97.555; 49494.97.571, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 1129 / 13.03.2014 г. 
              Определя начална тръжна цена за продажба на имота 647,00 лв.  
              Депозит за участие в размер на 195,00 лв. 
   Стъпка за наддаване в размер на 64,00 лв. 
              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга.   

10. Поземлен имот с идентификатор 49494.97.671 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка деветдесет и седем точка шестстотин седемдесет и едно), с площ 4383 кв. м.  
(четири хиляди триста осемдесет и три квадратни метра). Трайно предназначение на територията: 
Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята VI (шеста), при граници и съседи: 
49494.97.669;  49494.97.5; 49494.97.555; 49494.97.7; 49494.97.550; 49494.97.554, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 1130 / 13.03.2014 г. 
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              Определя начална тръжна цена за продажба на имота 1819,00 лв.  
             Депозит за участие в размер на 550,00 лв. 
  Стъпка за наддаване в размер на 181,00 лв. 
              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга.   

11. Поземлен имот с идентификатор 49494.97.680 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка деветдесет и седем точка шестстотин и осемдесет), с площ 3253 кв. м.  (три 
хиляди двеста петдесет и три квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска.  
Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята VI (шеста), при граници и съседи: 49494.97.677;  
49494.97.653; 49494.97.602; 49494.97.563; 49494.97.571; 49494.97.5, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 1131 / 13.03.2014 г. 

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 1350,00 лв.  
            Депозит за участие в размер на 405,00 лв. 
 Стъпка за наддаване в размер на 135,00 лв. 
              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга.   

12. Поземлен имот с идентификатор 49494.97.750 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка деветдесет и седем точка седемстотин и петдесет), с площ 609 кв. м.  
(шестстотин и девет квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на 
трайно ползване: Нива. Категория на земята VI (шеста), при граници и съседи: 49494.97.5;  
49494.97.751; 49494.97.548; 49494.97.547; 49494.97.543, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№ 1126 / 13.03.2014 г. 

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 243,00 лв.  
            Депозит за участие в размер на 75,00 лв. 
   Стъпка за наддаване в размер на 24,00 лв. 
              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга.  

 13. Поземлен имот с идентификатор 49494.97.753 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка деветдесет и седем точка седемстотин петдесет и три), с площ 781 кв. м.  
(седемстотин осемдесет и един квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. 
Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята VI (шеста), при граници и съседи: 49494.97.5;  
49494.97.550; 49494.97.686; 49494.97.751, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1127 / 
13.03.2014 г. 

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 312,00 лв.  
            Депозит за участие в размер на 95,00 лв. 
   Стъпка за наддаване в размер на 31,00 лв. 
              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга.  

14. Поземлен имот с идентификатор 49494.97.1775 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка деветдесет и седем точка хиляда седемстотин седемдесет и пет), с площ 
6164 кв. м.  (шест хиляди сто шестдесет и четири квадратни метра). Трайно предназначение на 
територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята VI (шеста), при 
граници и съседи: 49494.97.593;  49494.97.259; 49494.97.769; 49494.97.770; 49494.97.264;  49494.97.577; 
49494.97.661; 49494.97.1; 49494.97.602;  49494.97.774; 49494.97.592, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 292 / 10.05.2012 г. 

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 2558,00 лв.  
            Депозит за участие в размер на 770,00 лв. 
 Стъпка за наддаване в размер на 255,00 лв. 
              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга.  

15. Поземлен имот с идентификатор 49494.97.770 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка деветдесет и седем точка седемстотин и седемдесет), с площ 900 кв. м.  
(деветстотин квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно 
ползване: Нива. Категория на земята VI (шеста), при граници и съседи: 49494.97.279  49494.97.264; 
49494.97.1775; 49494.97.769, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1128 / 13.03.2014 г. 

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 359,00 лв.  
           Депозит за участие в размер на 110,00 лв. 
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           Стъпка за наддаване в размер на 35,00 лв. 
              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга.  

16. Поземлен имот с идентификатор 49494.97.771 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка деветдесет и седем точка седемстотин седемдесет и едно), с площ 630 кв. м.  
(шестстотин и тридесет квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска.  Начин 
на трайно ползване: Нива. Категория на земята VI (шеста), при граници и съседи: 49494.97.268;  
49494.97.660; 49494.97.266; 49494.97.265; 49494.97.264; 49494.97.256; 49494.97.285, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 1125 / 13.03.2014 г. 

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 251,00 лв.  
            Депозит за участие в размер на 76,00 лв. 
   Стъпка за наддаване в размер на 25,00 лв. 
              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга.  

17. Поземлен имот с идентификатор 49494.97.773 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка деветдесет и седем точка седемстотин седемдесет и три), с площ 3035 кв. м.  
(три хиляди тридесет и пет квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. 
Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята VI (шеста), при граници и съседи: 49494.97.256;  
49494.97.772; 49494.97.272; 49494.97.1600; 49494.97.25; 49494.97.600, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 1124 / 13.03.2014 г. 

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 1260,00 лв.  
            Депозит за участие в размер на 380,00 лв. 
   Стъпка за наддаване в размер на 126,00 лв. 
              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга.  

18. Поземлен имот с идентификатор 49494.97.281 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка деветдесет и седем точка двеста осемдесет и едно), с площ 1035 кв. м.  
(хиляда тридесет и пет квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин 
на трайно ползване: Нива. Категория на земята VI (шеста), при граници и съседи: 49494.97.279;  
49494.97.769; 49494.97.259; 49494.97.772; 49494.97.256, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№ 1120 / 13.03.2014 г. 

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 413,00 лв.  
             Депозит за участие в размер на 125,00 лв. 
   Стъпка за наддаване в размер на 41,00 лв. 
              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга.  

19. Поземлен имот с идентификатор 49494.97.285 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка деветдесет и седем точка двеста осемдесет и пет), с площ 772 кв. м.  
(седемстотин седемдесет и два квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска.  
Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята VI (шеста), при граници и съседи: 49494.97.771; 
49494.97.265; 49494.97.264; 49494.97.279; 49494.97.256, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№ 1119 / 13.03.2014 г. 

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 308,00 лв.  
              Депозит за участие в размер на 95,00 лв. 
   Стъпка за наддаване в размер на 30,00 лв. 
              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга.  

20. Поземлен имот с идентификатор 49494.63.33 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка шестдесет и три точка тридесет и три), с площ 420 кв. м.  (четиристотин и 
двадесет квадратни метра), м-т ‘’ Бреста’’. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин 
на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя. Категория на земята VI (шеста), при граници и 
съседи: 49494.63.34; 49494.96.77; 49494.63.32, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1123 / 
13.03.2014 г. 

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 168,00 лв.  
            Депозит за участие в размер на 50,00 лв. 
   Стъпка за наддаване в размер на 16,00 лв. 



 
 
- 5 -

              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга.  

21. Поземлен имот с идентификатор 49494.66.5 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка шестдесет и шест точка пет), с площ 1604 кв. м.  (хиляда шестстотин и 
четири квадратни метра), м-т ‘’ Бреста’’. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на 
трайно ползване: Нива. Категория на земята VI (шеста), при граници и съседи: 49494.66.13; 
49494.66.12; 49494.66.11; 49494.66.48; 49494.66.67; 49494.66.60; 49494.66.65; 49494.66.4, актуван с Акт 
за частна общинска собственост № 1122 / 13.03.2014 г. 

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 640,00 лв.  
            Депозит за участие в размер на 192,00 лв. 
   Стъпка за наддаване в размер на 64,00 лв. 
              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга.  

22. Поземлен имот с идентификатор 49494.66.48 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка шестдесет и шест точка четиридесет и осем), с площ 1140 кв. м.  (хиляда сто 
и четиридесет квадратни метра), м-т ‘’ Бреста’’. Трайно предназначение на територията: Земеделска. 
Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята VI (шеста), при граници и съседи: 49494.66.11;  
49494.66.10; 49494.66.52; 49494.66.67; 49494.66.5, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1121 / 13.03.2014 г. 

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 412,00 лв.  
            Депозит за участие в размер на 125,00 лв. 
   Стъпка за наддаване в размер на 41,00 лв. 
              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга.  

23. Поземлен имот с идентификатор 49494.66.50 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка шестдесет и шест точка петдесет), с площ 962 кв. м.  (деветстотин шестдесет 
и два квадратни метра), м-т ‘’ Бреста’’. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на 
трайно ползване: Нива. Категория на земята VI (шеста), при граници и съседи: 49494.66.8; 49494.66.7; 
49494.96.196; 49494.98.1018; 49494.66.49; 49494.66.53; 49494.66.67; 49494.66.51, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 1118 / 13.03.2014 г. 

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 384,00 лв.  
            Депозит за участие в размер на 115,00 лв. 
   Стъпка за наддаване в размер на 38,00 лв. 
              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга.  

24. Поземлен имот с идентификатор 49494.66.52 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка шестдесет и шест точка петдесет и две), с площ 220 кв. м.  (двеста и двадесет 
квадратни метра), м-т ‘’ Бреста’’. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно 
ползване: Нива. Категория на земята VI (шеста), при граници и съседи: 49494.66.10; 49494.66.51; 
49494.66.54; 49494.66.67; 49494.66.48, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1117 / 
13.03.2014 г. 

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 81,00 лв.  
            Депозит за участие в размер на 25,00 лв. 
   Стъпка за наддаване в размер на 8,00 лв. 
              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга.  

25. Поземлен имот с идентификатор 49494.66.65 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка шестдесет и шест точка шестдесет и пет), с площ 13819 кв. м.  (тринадесет 
хиляди осемстотин и деветнадесет квадратни метра). Трайно предназначение на територията: 
Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята VI (шеста), при граници и съседи: 
49494.66.2; 49494.97.7; 49494.66.3; 49494.66.56; 49494.66.4; 49494.66.62; 49494.66.5; 49494.66.60; 
49494.98.1018; 49494.66.64, актуван с Акт за частна общинска собственост № 517 / 30.07.2013 г. 

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 5928,00 лв.  
            Депозит за участие в размер на 1780,00 лв. 
   Стъпка за наддаване в размер на 592,00 лв. 
              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга.  



 
 
- 6 -

26. Поземлен имот с идентификатор 49494.66.67 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка шестдесет и шест точка шестдесет и седем), с площ 2363 кв. м.  (две хиляди 
триста шестдесет и три квадратни метра).Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин 
на трайно ползване: Нива. Категория на земята VI (шеста), при граници и съседи: 49494.66.5; 
49494.66.48; 49494.66.52; 49494.66.51; 49494.66.50; 49494.66.49;  49494.66.54; 49494.66.53; 
49494.98.1018; 49494.66.66; 49494.66.60; 49494.66.57, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
516 / 30.07.2013 г. 

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 943,00 лв.  
            Депозит за участие в размер на 285,00 лв. 
   Стъпка за наддаване в размер на 94,00 лв. 
              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга.  

27. Поземлен имот с идентификатор 49494.58.118 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка петдесет и осем точка сто и осемнадесет), с площ 8909 кв. м.  (осем хиляди 
деветстотин и девет квадратни метра), м-ст ‘’ Кирчов Кладенец’’. Трайно предназначение на 
територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята VI (шеста), при 
граници и съседи: 49494.58.109; 49494.58.108; 49494.58.111; 49494.58.1009; 49494.58.117; 49494.58.91; 
49494.58.92; 49494.58.491; 49494.58.95; 49494.58.98; 49494.58.100; 49494.58.103; 49494.58.104; 
49494.58.105; 49494.58.113; 49494.58.114; 49494.58.110, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№ 1173 / 07.04.2014 г.  

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 4071,00 лв.  
            Депозит за участие в размер на 1230,00 лв. 
 Стъпка за наддаване в размер на 407,00 лв. 
              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга.  

28. Поземлен имот с идентификатор 49494.57.65 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка петдесет и седем точка шестдесет и пет), с площ 9011 кв. м.  (девет  хиляди 
и единадесет квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно 
ползване: Нива. Категория на земята VI (шеста), при граници и съседи: 49494.58.1009; 49494.57.61; 
49494.57.54; 49494.57.56; 49494.57.55; 49494.56.1010; 49494.57.64; 49494.57.62; 49494.57.61; 
49494.57.33; 49494.57.57; 49494.57.34; 49494.57.58; 49494.57.36; 49494.57.59; 49494.57.39; 
49494.58.491;  49494.57.47;  49494.57.48;  49494.57.49, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№ 1171 / 07.04.2014 г.  

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 4118,00 лв.  
            Депозит за участие в размер на 1240,00 лв. 
 Стъпка за наддаване в размер на 411,00 лв. 
              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга.  

29. Поземлен имот с идентификатор 49494.96.103 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка деветдесет и шест точка сто и три), с площ 5974 кв. м.  (пет хиляди 
деветстотин седемдесет и четири квадратни метра), м-ст ‘’ Рибарска Могила’’. Трайно предназначение 
на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива.Категория на земята VI (шеста), при 
граници и съседи: 49494.96.121; 49494.96.102; 49494.96.101; 49494.96.1; 49494.96.2, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 1174 / 07.04.2014 г.  

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 2730,00 лв.  
            Депозит за участие в размер на 820,00 лв. 
 Стъпка за наддаване в размер на 273,00 лв. 
              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга.  

30. Поземлен имот с идентификатор 49494.96.101 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка деветдесет и шест точка сто и едно), с площ 6179 кв. м.  (шест хиляди сто 
седемдесет и девет квадратни метра), м-ст‘’ Рибарска Могила’’. Трайно предназначение на 
територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята VI (шеста), при 
граници и съседи: 49494.96.103; 49494.96.121; 49494.96.102; 49494.60.777; 49494.98.1018; 49494.96.1, 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 1175 / 07.04.2014 г.  

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 2824,00 лв.  
            Депозит за участие в размер на 850,00 лв. 
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 Стъпка за наддаване в размер на 282,00 лв. 
              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга.  

31. Поземлен имот с идентификатор 49494.96.121 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка деветдесет и шест точка сто двадесет и едно), с площ 24618 кв. м.  (двадесет 
и четири хиляди шестстотин и осемнадесет квадратни метра), м-ст ‘’ Рибарска Могила’’. Трайно 
предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива.Категория на земята VI 
(шеста), при граници и съседи: 49494.96.108; 49494.96.107; 49494.96.106; 49494.96.105; 49494.96.113; 
49494.96.196; 49494.96.5; 49494.96.89; 49494.96.118; 49494.96.116; 49494.96.102; 49494.60.777; 
49494.96.101; 49494.98.1018; 49494.96.103; 49494.96.1; 49494.96.2; 49494.96.3;        49494.96.120, 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 1172 / 07.04.2014 г. 

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 11250,00 лв.  
            Депозит за участие в размер на 3380,00 лв. 
 Стъпка за наддаване в размер на 1125,00 лв. 
              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга.  

32. Поземлен имот с идентификатор 49494.96.115 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка деветдесет и шест точка сто и петнадесет), с площ 6585 кв. м.  (шест хиляди 
петстотин осемдесет и пет квадратни метра), м-ст ‘’ Рибарска Могила’’. Трайно предназначение на 
територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята VI (шеста), при 
граници и съседи: 49494.96.113; 49494.96.196; 49494.96.114; 49494.96.4; 49494.96.110; 49494.96.109, 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 1194 / 14.04.2014 г. 

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 2733,00 лв.  
            Депозит за участие в размер на 820,00 лв. 
 Стъпка за наддаване в размер на 273,00 лв. 
              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга.  

33. Поземлен имот с идентификатор 49494.99.18 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка деветдесет и девет точка осемнадесет), с площ 2029 кв. м.  (две хиляди 
двадесет и девет квадратни метра),м-ст ‘’ Гюреша’’. Трайно предназначение на територията: 
Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята VI (шеста), при граници и съседи: 
49494.99.4; 49494.99.17; 49494.48.186; 49494.327.983, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1189 / 14.04.2014 г. 

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 810,00 лв.  
            Депозит за участие в размер на 245,00 лв. 
 Стъпка за наддаване в размер на 81,00 лв. 
              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга.  

34. Поземлен имот с идентификатор 49494.99.7 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка деветдесет и девет точка седем), с площ 748 кв. м.  (седемстотин 
четиридесет и осем квадратни метра), м-ст ‘’ Гюреша’’. Трайно предназначение на територията: 
Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята VI (шеста), при граници и съседи: 
49494.99.8; 49494.99.25; 49494.99.6; 49494.327.983, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1190 / 14.04.2014 г. 

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 298,00 лв.  
            Депозит за участие в размер на 90,00 лв. 
 Стъпка за наддаване в размер на 29,00 лв. 

              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга. 

35. Поземлен имот с идентификатор 49494.99.25 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка деветдесет и девет точка двадесет и пет), с площ 2754 кв. м.  (две хиляди 
седемстотин петдесет и четири квадратни метра), м-ст ‘’ Гюреша’’. Трайно предназначение на 
територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята VI (шеста), при 
граници и съседи: 49494.99.6; 49494.99.17; 49494.99.16; 49494.99.30; 49494.99.9; 49494.99.29; 
49494.998; 49494.99.7; 49494.48.186; 49494.99.24; 49494.327.983, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 1191 / 14.04.2014 г. 

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 1102,00 лв.  
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            Депозит за участие в размер на 330,00 лв. 
 Стъпка за наддаване в размер на 110,00 лв. 

              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга. 

36. Поземлен имот с идентификатор 49494.96.106 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка деветдесет и шест точка сто и шест), с площ 1384 кв. м.  (хиляда триста 
осемдесет и четири квадратни метра), м-ст ‘’ Рибарска Могила’’. Трайно предназначение на 
територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята VI (шеста), при 
граници и съседи: 49494.96.116; 49494.96.112; 49494.96.111; 49494.96.5; 49494.96.105;     49494.96.121;   
49494.96.107;   49494.96.110, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1193 / 14.04.2014 г 

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 554,00 лв.  
            Депозит за участие в размер на 170,00 лв. 
 Стъпка за наддаване в размер на 55,00 лв. 

              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга. 

37. Поземлен имот с идентификатор 49494.98.169 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка деветдесет и осем точка сто шестдесет и девет), с площ 83180 кв. м.  
(осемдесет и три хиляди сто и осемдесет квадратни метра), м-ст ‘’ Новата Воденица’’. Трайно 
предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята VI 
(шеста), при граници и съседи: 49494.98.149; 49494.98.102; 49494.98.21; 49494.98.20; 49494.98.19;         
49494.98.10; 49494.98.18; 49494.98.150; 49494.98.17; 49494.98.16; 49494.98.151; 49494.98.117; 
49494.98.11; 49494.98.12; 49494.98.13, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1195 / 
15.04.2014 г. 

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 35684,00 лв.  
            Депозит за участие в размер на 10 700,00 лв. 
 Стъпка за наддаване в размер на 3568,00 лв. 

              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга. 

38. Поземлен имот с идентификатор 49494.98.160 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка деветдесет и осем точка сто и шестдесет), с площ 14297 кв. м.  
(четиринадесет хиляди двеста деветдесет и седем квадратни метра), м-ст ‘’ Новата Воденица’’. Трайно 
предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята VI 
(шеста), при граници и съседи: 49494.98.126; 49494.98.149;  49494.98.127; 49494.98.1017; 49494.98.131;  
49494.98.128; 49494.98.129; 49494.98.130; 49494.58.1009; 49494.58.159; 49494.98.994; 49494.98.112; 
49494.98.113; 49494.98.114; 49494.98.187, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1192 / 
14.04.2014 г. 

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 6133,00 лв.  
            Депозит за участие в размер на 1840,00 лв. 
 Стъпка за наддаване в размер на 613,00 лв. 

              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга. 

39. Поземлен имот с идентификатор 49494.400.17 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка четиристотин точка седемнадесет), с площ 1876 кв. м.  (хиляда осемстотин 
седемдесет и шест квадратни метра), м-ст‘’ Къра’’.Трайно предназначение на територията: Земеделска. 
Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята V (пета), при граници и съседи: 49494.401.899; 
49494.400.3; 49494.400.24; 49494.400.18, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1187 / 
14.04.2014 г. 

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 1056,00 лв.  
            Депозит за участие в размер на 320,00 лв. 
 Стъпка за наддаване в размер на 105,00 лв. 

              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга. 

40. Поземлен имот с идентификатор 49494.400.29 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка четиристотин точка двадесет и девет), с площ 3298 кв. м.  (три хиляди 
двеста деветдесет и осем квадратни метра), м-ст ‘’ Къра’’. Трайно предназначение на територията: 
Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята V (пета), при граници и съседи: 
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49494.400.8; 49494.400.9; 49494.400.30; 49494.400.24; 49494.399.898, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 1188 / 14.04.2014 г. 

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 1926,00 лв.  
            Депозит за участие в размер на 580,00 лв. 
 Стъпка за наддаване в размер на 192,00 лв. 

              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга. 

41. Поземлен имот с идентификатор 49494.401.9 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка четиристотин и едно точка девет), с площ 2902 кв. м.  (две хиляди 
деветстотин и два квадратни метра), м-ст ‘’ Къра’’. Трайно предназначение на територията: Земеделска. 
Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята V (пета), при граници и съседи: 49494.401.10; 
49494.401.899; 49494.401.14; 49494.401.4; 49494.401.3, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№ 1186 / 14.04.2014 г. 

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 1634,00 лв.  
            Депозит за участие в размер на 490,00 лв. 
 Стъпка за наддаване в размер на 163,00 лв. 

              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга. 

42. Поземлен имот с идентификатор 49494.410.16 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка четиристотин и десет точка шестнадесет), с площ 4699 кв. м.  (четири 
хиляди шестстотин деветдесет и девет квадратни метра), м-ст ‘’ Новия Кър’’. Трайно предназначение 
на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята V (пета), при 
граници и съседи: 49494.410.17; 49494.410.39; 49494.410.38; 49494.410.37; 49494.410.15; 49494.410.907, 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 1177 / 07.04.2014 г. 

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 2646,00 лв.  
            Депозит за участие в размер на 800,00 лв. 
 Стъпка за наддаване в размер на 264,00 лв. 

              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга. 

43. Поземлен имот с идентификатор 49494.411.27 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка четиристотин и единадесет точка двадесет и седем), с площ 7008 кв. м.  
(седем хиляди и осем квадратни метра), м-ст‘’ Новия Кър’’. Трайно предназначение на територията: 
Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива.Категория на земята V (пета), при граници и съседи: 
49494.411.22; 49494.411.23; 49494.411.26; 49494.413.910; 49494.411.28, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 1176 / 07.04.2014 г. 

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 4093,00 лв.  
            Депозит за участие в размер на 1230,00 лв. 
 Стъпка за наддаване в размер на 409,00 лв. 

              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга. 

44. Поземлен имот с идентификатор 49494.416.6 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка четиристотин и шестнадесет точка шест), с площ 8501 кв. м.  (осем хиляди 
петстотин и един квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на 
трайно ползване: Нива. Категория на земята VII (седма), при граници и съседи: 49494.416.918; 
49494.416.5; 49494.417.919; 49494.417.921, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1166 / 
07.04.2014 г. 

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 2737,00 лв.  
            Депозит за участие в размер на 820,00 лв. 
 Стъпка за наддаване в размер на 273,00 лв. 

              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга. 

45. Поземлен имот с идентификатор 49494.417.11 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка четиристотин и седемнадесет точка единадесет), с площ 34904 кв. м.  
(тридесет и четири хиляди деветстотин и четири квадратни метра). Трайно предназначение на 
територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята V (пета), при граници 
и съседи: 49494.417.920; 49494.417.921; 49494.417.10; 49494.413.1038, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 1168 / 07.04.2014 г. 



 
 

- 10 -

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 21 117,00 лв.  
            Депозит за участие в размер на 6340,00 лв. 
 Стъпка за наддаване в размер на 2111,00 лв. 

              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга. 

46. Поземлен имот с идентификатор 49494.426.9 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка четиристотин двадесет и шест точка девет), с площ 4503 кв. м.  (четири 
хиляди петстотин и три квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин 
на трайно ползване: Нива. Категория на земята VII (седма), при граници и съседи: 49494.426.2; 
49494.426.3; 49494.426.4; 49494.426.8; 49494.426.11;  49494.426.10; 49494.425.928, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 1167 / 07.04.2014 г. 

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 1450,00 лв.  
            Депозит за участие в размер на 435,00 лв. 
 Стъпка за наддаване в размер на 145,00 лв. 

              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга. 

47. Поземлен имот с идентификатор 49494.431.19 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 
деветдесет и четири точка четиристотин тридесет и едно точка деветнадесет), с площ 6009 кв. м.  (шест 
хиляди и девет квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на 
трайно ползване: Нива. Категория на земята VII (седма), при граници и съседи: 49494.431.58; 
49494.431.20; 49494.431.6; 49494.431.5; 49494.431.4; 49494.431.13; 49494.431.14; 49494.431.15; 
49494.431.16;  49494.431.17, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1169 / 07.04.2014 г. 

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 1935,00 лв.  
            Депозит за участие в размер на 580,00 лв. 
 Стъпка за наддаване в размер на 193,00 лв. 

              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга. 

48. Поземлен имот с идентификатор 49494.666.452 в землището на гр. Мъглиж, с площ 3954 кв. 
м; начин на трайно ползване – Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия – VI; 
при граници: поземлени имоти с идентификатори 49494.666.453, 49494.631.897, 49494.666.442; актуван 
с Акт за частна общинска собственост No 521 / 30.07.2013 год. 

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 1641,00 лв.  
            Депозит за участие в размер на 495,00 лв. 
 Стъпка за наддаване в размер на 164,00 лв. 

              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга. 

49. Поземлен имот с идентификатор 49494.666.455 в землището на гр. Мъглиж, с площ 882 кв. 
м; начин на трайно ползване – Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия – VI; 
при граници: поземлени имоти с идентификатори 49494.666.565, 49494.666.566, 49494.666.453; актуван 
с Акт за частна общинска собственост No 1233 / 27.05.2014 год. 

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 326,00 лв.  
            Депозит за участие в размер на 100,00 лв. 
 Стъпка за наддаване в размер на 32,00 лв. 

              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга. 

50. Поземлен имот с идентификатор 49494.774.454 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на землище гр. Мъглиж, одобрени със Заповед No РД-18-93 / 23.12.2009 год. на Изпълнителен 
директор на АГКК, с площ 2224 кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на 
трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: Х (десета), при граници и съседи: 
Поземлени имоти с идентификатори: 49494.774.876, 49494.774.123, 49494.774.8018, 49494.774.411, 
49494.774.352, актуван с Акт за частна общинска собственост No 1165 / 20.03.2014 год. 

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 376,00 лв.  
            Депозит за участие в размер на 115,00 лв. 
 Стъпка за наддаване в размер на 37,00 лв. 

              Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от 
връчването на Заповедта за спечелил търга. 
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            ІІ. Търговете да се проведат на 27.08.2014 г. от 10.00 часа 
 

в сградата на Общинска администрация Мъглиж, гр. Мъглиж, обл. Стара Загора, пл. „Трети март” № 
32, ІІІ-ти етаж, Заседателна зала.  
 

ІІІ. Депозит за участие се заплаща в  срок до 25.08.2014 г. до 12,30 часа, в касата на община 
Мъглиж. 
 

IV. Тръжната документация за всеки един от имотите в търга може да се закупи от 13.08.2014г. 
до 22.08.2014г., от 9.00 ч. до 12.30 ч. в стая 306, срещу невъзстановими 50,00 лв. без ДДС, внесени в 
срок до 22.08.2014 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. 
 

V. Краен срок за подаване на заявления за участие в търговете – 25.08.2014 г., до 12.30 часа. 
 
            VI. Оглед на имотите може да се извърши срещу документ за заплатена тръжна документация, 
всеки работен ден от 9.00 ч. до 13.00 ч. 
 
             За справки: звено „Общинска собственост“ при Общинска администрация гр. Мъглиж, стая 
306, тел. 04321 / 33-18 


