О Б Я В Л Е Н И Е
На основание Заповед № РД-09-356 / 14.11.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община
Мъглиж обявява публичен търг за:

І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:
А/ ПРОДАЖБА НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ:
1. Поземлен имот с идентификатор 49494.701.1578 (четиридесет и девет хиляди
четиристотин деветдесет и четири точка седемстотин и едно точка хиляда петстотин
седемдесет и осем), с площ 400 кв. м. (четиристотин квадратни метра). Трайно
предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м.). Номер по предходен план: УПИ XII-1578, кв. 530, при граници и
съседи: 49494.701.1577; 49494.701.2749; 49494.701.1524, по КК на гр. Мъглиж, актуван с
АОС 2447/ 17.03.2017 г.
Начална тръжна цена
- 5 400 лева (без ДДС)
Депозит за участие
- 2 700 лева
Стъпка за наддаване
- 540 лева
2. Поземлен имот с идентификатор 49494.701.1577 (четиридесет и девет хиляди
четиристотин деветдесет и четири точка седемстотин и едно точка хиляда петстотин
седемдесет и седем) с площ 396 кв.м. (триста деветдесет и шест квадратни метра). Трайно
предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м.). Номер по предходен план: УПИ XI-1577 в кв. 530, при граници и
съседи: 49494.701.1578; 49494.701.1355; 49494.701.831; 49494.701.2749; 49494.701.1524, по
КК на гр. Мъглиж, актуван с АОС 444/ 22.03.2013 г.
Начална тръжна цена
- 5 500 лева (без ДДС)
Депозит за участие
- 2 700 лева
Стъпка за наддаване
- 550 лева
Б/ ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА НА СЛЕДНИЯ ОБЩИНСКИ ИМОТ:
3. Земеделска земя с начин на трайно ползване – изоставена нива, с площ
30,605 дка (тридесет цяло шестстотин и пет хилядни декара), категория на земята III
(трета), съставляваща имот № 000212 (нула нула нула две едно две) по картата на
землището на с. Ветрен, общ. Мъглиж. Имотът е възстановен на Община Мъглиж в
съществуващи реални граници, при граници и съседи: имот № 000428 – полски път на
Община Мъглиж; имот № 000508 – полски път на Община Мъглиж; имот № 000209 –
изоставена нива на Пенка Богданова Александрова, актуван с АОС 256/ 21.04.2012 г.
Начална тръжна цена
- 1225 лева
Депозит за участие
- 600 лева
Стъпка за наддаване
- 122 лева
Срок на арендата
- 15 г.
В/ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЛЕДНИЯ ОБЩИНСКИ ИМОТ:
4. Кухня на Домашен социален патронаж на 2 (два) етажа със застроена площ
105.50 кв. м. и разгъната застроена площ 217.85 кв. м., в т.ч.: Първи етаж на кота 0.00 със
застроена площ 105.50 кв. м., включващ: кухня с разливна, подготвителни помещения,
складове и умивалня и Втори етаж на кота + 2.75 със застроена площ 112.35 кв. м.,
включващ: офиси – 3 бр, стая за почивка на персонала, гардеробно помещение, саанитарен
възел и склад, разположена в източната част на сграда (бивша Детска ясла) в УПИ XV-1345,
кв. 5, по плана на с. Ягода.
Начална тръжна цена
- 436 лева (без ДДС)
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Депозит за участие
- 200 лева
Стъпка за наддаване
- 43 лева
Срок за отдаване под наем - 3 г.
Г/ УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧНО И ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ
СЛЕДНИТРЕ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО КК НА ГР.
МЪГЛИЖ
5. 120 кв.м. отстъпено право на строеж върху поземлен имот № 49494.701.2833
(четиридесет и девет хиляди четиристотин деветдесет и четири точка седемстотин и едно
точка две хиляди осемстотин тридесет и три) с площ 300 кв.м. (триста квадратни метра);
трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м.); Стар идентификатор: 49494.701.1679, при граници и съседи:
49494.701.2783;
49494.701.2837;
49494.701.2836;
49494.701.2834;
49494.701.2832;
49494.701.2830; 49494.701.2831, актуван с Акт за частна общинска собственост № 340 /
09.10.2012 г.
Начална тръжна цена
- 720 лева
Депозит за участие
- 100 лева
Стъпка за наддаване
- 7 левa
6. 130 кв. м. отстъпено право на строеж върху поземлен имот с идентификатор
49494.701.1610 (четиридесет и девет хиляди четиристотин деветдесет и четири точка
седемстотин и едно точка хиляда шестстотин и десет ), с площ 330 кв. м. (триста и тридесет
квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно
ползване: Ниско застрояване (до 10м). Номер по предходен план: УПИ XV-1610
(петнадесети за хиляда шестстотин и десет) в кв. 113 (сто и тринадесет) по плана на гр.
Мъглиж от 2004г., при граници и съседи: 49494.701.1609; 49494.701.1608; 49494.701.1636;
49494.701.2783; 49494.701.1611, по кадастралната карта на гр. Мъглиж, актуван с АОС 231/
21.02.2012г.
Начална тръжна цена
- 779 лева
Депозит за участие
- 100 лева
Стъпка за наддаване
- 7 левa
ІІ. Търговете да се проведат на 30.11.2017 г., в сградата на Общинска администрация
Мъглиж, гр. Мъглиж, обл. Стара Загора, пл. „Трети март” № 32, ІІІ-ти етаж, Заседателна
зала. Начало на търговете – 10.00 часа.
ІІІ. Тръжната документация за всеки един имотите може да се закупи от
20.11.2017 г. до 27.11.2017 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 27.11.2017 г. в касата на Община Мъглиж.
ІV. Депозитите за участие се заплащат в срок до 29.11.2017 г. до 12,30 часа в
касата на община Мъглиж или по сметка BIC – STSABGSF – ДСК АД – Клон Казанлък – БО
Мъглиж; IBAN – BG82 STSA 9300 3300 3885 00
V. Краен срок за подаване на заявления за участие в търговете – 29.11.2017 г. до
12.30 часа.
За справки: звено „Общинска собственост“ при Общинска администрация гр. Мъглиж, стая
308, тел. 04321 / 33-19
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