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О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 
 

На основание Заповед № РД-09-9 / 12.01.2016 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община 
Мъглиж обявява публични търгове за учредяване на възмездно право на строеж върху следните 
поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Мъглиж: 

 
І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове по KK на гр. Мъглиж,  за 

учредяване на безсрочно и възмездно право на строеж върху следните поземлени имоти- частна 
общинска собственост: 
 

1. 120 кв.м. отстъпено право на строеж върху Поземлен имот № 49494.701.2864 с площ 300 
кв.м.  
Начална тръжна цена за 120 кв.м. отстъпено право на строеж върху имота 720 лв.  

2. 147 кв.м. отстъпено право на строеж върху поземлен имот № 49494.701.2851  с площ 367 
кв.м.  
Начална тръжна цена за 147 кв.м. отстъпено право на строеж върху имота 882 лв.  

3. 120 кв.м. отстъпено право на строеж върху поземлен имот № 49494.701.2828  с площ 301 
кв.м.  
Начална тръжна цена за 120 кв.м. отстъпено право на строеж върху имота 720 лв.  

4. 150 кв.м. отстъпено право на строеж върху поземлен имот № 49494.701.2848 с площ 378 
кв.м.  
Начална тръжна цена за 150 кв.м. отстъпено право на строеж върху имота 900 лв.  

 5. 127 кв.м. отстъпено право на строеж върху поземлен имот № 49494.701.2824  с площ 318 
кв.м.  
          Начална тръжна цена за 127 кв.м. отстъпено право на строеж върху имота 762 лв.  

6. 120 кв.м. отстъпено право на строеж върху поземлен имот № 49494.701.2834  с площ 301 
кв.м.  
Начална тръжна цена за 120 кв.м. отстъпено право на строеж върху имота 720 лв.  

7. 120 кв.м. отстъпено право на строеж върху поземлен имот № 49494.701.2830  с площ 300 
кв.м.  
Начална тръжна цена за 120 кв.м. отстъпено право на строеж върху имота 720 лв.  

8. 120 кв.м. отстъпено право на строеж върху поземлен имот № 49494.701.2832  с площ 299 
кв.м.  
Начална тръжна цена за 120 кв.м. отстъпено право на строеж върху имота 720 лв.  

9. 120 кв.м. отстъпено право на строеж върху поземлен имот № 49494.701.2829  с площ 299 
кв.м.  
Начална тръжна цена за 120 кв.м. отстъпено право на строеж върху имота 720 лв.  

10. 143 кв.м. отстъпено право на строеж върху поземлен имот № 49494.701.2840 с площ 358 
кв.м.  
Начална тръжна цена за 143 кв.м. отстъпено право на строеж върху имота 858 лв. 

11. 128 кв.м. отстъпено право на строеж върху поземлен имот № 49494.701.2842 с площ 321 
кв.м.  
Начална тръжна цена за 128 кв.м. отстъпено право на строеж върху имота 768 лв.  

12. 150 кв.м. отстъпено право на строеж върху поземлен имот № 49494.701.2843 с площ 375 
кв.м.  
Начална тръжна цена за 150 кв.м. отстъпено право на строеж върху имота 900 лв.  

13. 120 кв.м. отстъпено право на строеж върху поземлен имот № 49494.701.2826  с площ 300 
кв.м.  
Начална тръжна цена за 120 кв.м. отстъпено право на строеж върху имота 720 лв.  

14. 128 кв.м. отстъпено право на строеж върху поземлен имот № 49494.701.2823  с площ 318 
кв.м.  
Начална тръжна цена за 128 кв.м. отстъпено право на строеж върху имота 768 лв.  

15. 148 кв.м. отстъпено право на строеж върху поземлен имот № 49494.701.2818 с площ 372 
кв. м.   
Начална тръжна цена за 148 кв.м. отстъпено право на строеж върху имота 888 лв.  

  16. 142 кв.м. отстъпено право на строеж върху поземлен имот №  49494.701.2819 с площ 355 
кв. м.   
Начална тръжна цена за 142 кв.м. отстъпено право на строеж върху имота 852 лв. 
   17. 134 кв.м. отстъпено право на строеж върху поземлен имот №  49494.701.2820  с площ 335 
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кв. м.   
Начална тръжна цена за 134 кв.м. отстъпено право на строеж върху имота 804 лв.  
 
                 ІІ. Търговете да се проведат на 16.02.2016г. 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. Определям депозит за участие в размер на 100 лева за всеки един от имотите, платим в 
срок до 12.30 ч. на 12.02.2016 г. в касата на Община- гр.Мъглиж. 
                 IV. Тръжната документация за провеждане на търговете може да се закупи от 01.02.2016г. 
до 11.02.2016г. всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.30 ч. в стая 308 срещу невъзстановими 40,00 лв. 
без ДДС, внесени в срок до 12.30 часа на 11.02.2016г. 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 – 12.30 часа на 12.02.2016г. 

За справки: звено „Общинска собственост“ при Общинска администрация гр. Мъглиж, стая 
308, тел. 04321 / 33-19 
 
 


