
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

           На основание Заповед № РД-09-281 / 25.07.2014 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община
Мъглиж обявява публичен търг за продажба на следните общински имоти: 

1. Урегулиран поземлен имот ХII-1621 в кв. 2  по плана на  с. Ягода,  общ. Мъглиж с
площ 4763 кв. м., актуван с Акт за частна общинска собственост No 398 / 22.01.2013 год.

Начална тръжна цена - 100 000 лева (без ДДС)
2. Урегулиран поземлен имот ХIII-860 в кв. 11 по плана на с. Дъбово,  общ. Мъглиж с

площ 176 кв. м., актуван с Акт за частна общинска собственост No 1268 / 16.06.2014 год.
Начална тръжна цена - 1 400 лева (без ДДС)
3. Урегулиран поземлен имот Х (десети) в кв. 8 по плана на с. Сливито, общ. Мъглиж, с

площ 969 кв. м., актуван с Акт за частна общинска собственост No 1286/14.07.2014 г.
Начална тръжна цена  - 9 200 лева (без ДДС)
4. Урегулиран поземлен имот  II-98 в кв. 24  по плана на с. Сливито,  общ. Мъглиж, с

площ 2668 кв. м., актуван с Акт за частна общинска собственост No 1288/14.07.2014 г.
Начална тръжна цена - 25 200 лева (без ДДС)
5. Урегулиран поземлен имот  V-113 в кв. 35  по плана на с. Сливито,  общ. Мъглиж, с

площ 764 кв. м., актуван с Акт за частна общинска собственост No 1292/14.07.2014 г.
Начална тръжна цена - 7 200 лева (без ДДС)

            6. Урегулиран поземлен имот VII-194 в кв. 14а по плана на с. Борущица, общ. Мъглиж,
с площ 523 кв. м., актуван с Акт за частна общинска собственост No 1296/14.07.2014 г.

Начална тръжна цена - 3 900 лева (без ДДС)
7.  Урегулиран  поземлен  имот  VIII-194 в  кв.  14а  по  плана  на с.  Борущица,  общ.

Мъглиж, с площ 609 кв. м., актуван с Акт за частна общинска собственост No 1297/14.07.2014 г.
Начална тръжна цена - 4 600 лева (без ДДС)
8. Урегулиран поземлен имот IХ-194 в кв. 14а по плана на с. Борущица, общ. Мъглиж,

с площ 1040 кв. м., актуван с Акт за частна общинска собственост No 1298/14.07.2014 г.
Начална тръжна цена - 7 800 лева (без ДДС)
9. Урегулиран поземлен имот I-197 в кв. 14а по плана на с. Борущица, общ. Мъглиж, с

площ 1235 кв. м., актуван с Акт за частна общинска собственост No 1299/14.07.2014 г.
Начална тръжна цена - 9 300 лева (без ДДС)
10. Урегулиран поземлен имот Х-472 в кв. 56 по плана на с. Тулово,  общ. Мъглиж с

площ  1824 кв. м. и построените в него: Жилищна сграда –  МЖ на един етаж със застроена
площ 39.00 кв.м, Селскостопански обект – МС  на един етаж със застроена площ 145.00 кв.м,
Селскостопански обект – ПМС  на един етаж със застроена площ 82.00 кв. м, актуван с Акт за
частна общинска собственост No 432 / 15.04.2011 год.

Начална тръжна цена - 20 700 лева (без ДДС)

Търгът да се проведе на 29.08.2014 г., в сградата на Общинска администрация Мъглиж,
гр. Мъглиж, обл. Стара Загора, пл. „Трети март” № 32, ІІІ-ти етаж, Заседателна зала. 

Тръжната документация за всеки един имотите може да се закупи от  13.08.2014 г. до
25.08.2014 г. в  стая  306 -  от  9.00 ч.  до 12.30 ч.,  срещу  невъзстановими 60,00 лв.  без  ДДС,
внесени в срок до 12.30 часа на 25.08.2014 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.

Оглед  на  имотите може  да  се  извърши  срещу  документ  за  заплатена  тръжна
документация, всеки работен ден от 9.00 ч. до 12,30 ч.

Краен срок за подаване на заявления за участие в търга – 27.08.2014 г., до 12.30 часа.
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        За справки: звено „Общинска собственост“ при Общинска администрация гр. Мъглиж,
стая 306, тел. 04321 / 33-18
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