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О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 

 
           На основание Заповед № РД - 09 - 304 / 16.09. 2016 г., Община Мъглиж обявява 

публичен търг за продажба на имот – частна общинска собственост, а именно:  
 
14800 / 20350 (Четиринадесет хиляди и осемстотин от двадесет хиляди триста и 

петдесет) кв. м. ид. ч. от Урегулиран поземлен имот II  (втори) в квартал 2 (две) по 
действащият ПУП на с. Ягода, общ. Мъглиж, целия с площ 20 350 (Двадесет хиляди триста 
и петдесет) кв. м; отреждане: За спорт и рекреация, ведно изградените в имота: Минерален 
плаж с билетно гише със застроена площ 5 кв. м., две стаи със застроена площ 42 кв. м., 
склад със застроена площ 15 кв. м. и два басейна със застроена площ 350 кв. м. и 
Обществена пералня от две помещения за ръчно и машинно изпиране – Масивна сграда на 
2 (два) етажа със застроена площ 175 (Сто седемдесет и пет) кв. м. и разгъната застроена 
площ 350 (Триста и петдесет) кв. м., година на строителство – 1962 г., при граници на целия 
УПИ: изток - улица с о.т. 141-52-50,  запад - улица с о.т. 505-502-39-44, север - улица с о.т. 
44-50, юг - УПИ III-1614; актуван с Акт за частна общинска собственост № 2317 / 11.08.2016 
г., при следното условие: 

Община Мъглиж си запазва безвъзмездно и безсрочно право на преминаване и 
право на ползване на прилежащия терен към изградената в южната част на имота 
Обществена баня – Масивна сграда на 2 (два) етажа със застроена площ 808.50 (Осемстотин 
и осем цяло и петдесет стотни) кв. м. и разгъната застроена площ 1617 (Хиляда шестстотин и 
седемнадесет) кв. м.; актувана с Акт за публична общинска собственост № 2316 / 08.08.2016 
г.  

Начална тръжна цена  - 300 200 лева (без ДДС) 
Депозит за участие   - 100 000 лева 
Стъпка за наддаване  -   15 000 лева  

 
Търгът ще се проведе на 05.10.2016 г., в сградата на Общинска администрация 

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

Начало на търга – 10.00 часа. 
 
Тръжната документация може да се закупи от 19.09.2016 г. до 30.09.2016 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 30.10.2016 г. в касата на Община Мъглиж.  

 
Оглед на имота 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 – 03.10.2016 г. до 12.30 

часа. 
             

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

 


