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О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 

 

           На основание Заповед № РД-09-73 / 09.03.2018 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. Земеделска земя с начин на трайно ползване – нива, с площ 105,699 дка (сто и пет 

цяло шестстотин деветдесет и девет  хилядни декара), категория на земята VIII (осма), 

съставляваща имот № 044012 (нула четири четири нула едно две) по картата на землището 

на с. Дъбово, общ. Мъглиж, местност ‘’Посран камън’’., при граници и съседи: Землищна 

граница; имот № 000136 – полски път; имот № 044010 – нива; имот № 044009 – нива; имот 

№ 044008 – нива; имот № 044007 – нива; имот № 044006 – нива; имот № 044005 – нива; имот 

№ 044004 – нива;  имот № 044003 – нива;  имот № 044001 – нива; имот № 000135 – 

изоставена нива;  имот № 000133 – полски път;  имот № 000132 – изоставена нива; имот № 

044011 – храсти, актуван с АОС 2672/ 08.12.2017г. 

            Начална тръжна цена  -  47 800 лева 

               Депозит за участие    -  30 000 лева 

               Стъпка за наддаване  -  4 700 лева 

 

             2. Сграда изток със застроена площ 93 (деветдесет и три) кв. м. и разгъната застроена 

площ 186  (сто осемдесет и шест)  кв. м., представляваща обособена част от Сграда (бивша 

Здравна служба) – масивна сграда на 2 (два) етажа, със застроена площ 216 (двеста и 

шестнадесет) кв. м. и разгъната застроена площ 432  (четиристотин тридесет и два)  кв. м., 

година на построяване 1950 г., находяща се в Застроен урегулиран поземлен имот VII-75 

(седми за седемдесет и пет) в квартал 3 (три) по плана на с. Ягода, общ. Мъглиж, одобрен със 

Заповед № 132 / 11.03.1991 г., с площ 860 кв.м. (осемстотин и шестдесет квадратни метра), 

отреждане: обществено обслужване, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2406/ 

03.02.2017 г. и Акт № 2761/ 16.02.2018 г. за поправка на АОС №  2406/ 03.02.2017 г. 

 

            Начална тръжна цена  -  19 000 лева  

               Депозит за участие    -  9 000 лева 

                               Стъпка за наддаване  -  1000 лева 

 

ІІ. Търговете да се проведат на 28.03.2018 г., в сградата на Общинска администрация 

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

зала. Начало на търговете – 15.00 часа. 

 

ІІІ. Тръжната документация за всеки един от имотите може да се закупи от 15.03.2018 

г. до 21.03.2018 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 21.03.2018 г. в касата на Община Мъглиж.  

 

ІV. Депозитите за участие се заплащат в срок до 27.03.2018 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 – 27.03.2018 г. до 12.30 

часа. 

За справки: звено „Общинска собственост“ при Общинска администрация гр. 

Мъглиж, стая 308, тел. 04321 / 33-19 


