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О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 

 

На основание Заповед № РД-09-138 / 03.05.2018 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община 

Мъглиж обявява публичен търг за учредяване на възмездно право на строеж върху следните 

поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Мъглиж: 

 

А/ УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧНО И ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ 

СЛЕДНИТРЕ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО КК НА ГР. 

МЪГЛИЖ: 

1. 138 кв. м. отстъпено право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 

49494.701.1611 (четиридесет и девет хиляди четиристотин деветдесет и четири точка седемстотин и 

едно точка хиляда шестстотин и единадесет ), с площ 346 кв. м.  (триста четиридесет и шест 

квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване (до 10м). Номер по предходен план: УПИ XVI-1611 (шестнадесети за 

хиляда шестстотин и единадесет) в кв. 113 (сто и тринадесет) по плана на гр. Мъглиж от 2004г., при 

граници и съседи: 49494.701.1610; 49494.701.1608; 49494.701.1636; 49494.701.2783; 49494.701.1635, 

по кадастралната карта на гр. Мъглиж, актуван с АОС 231/ 21.02.2012г. 

                  Начална тръжна цена за 138 кв.м. отстъпено право на строеж върху имота 827,00 лв.  

 

2. 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, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 340 / 09.10.2012 г.  
                 Начална тръжна цена за 120 кв.м. отстъпено право на строеж върху имота 

720,00 лв.  
 

3. 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 за 130 кв. м. отстъпено право на строеж върху имота 

779,00 лв. 
 

           Депозитите за участие в търга по буква А в размер на 100 лева. 

 

          ІІ. Търгът да се проведе на 29.05.2018 г. от 10:00 часа 

в сградата на Общинска администрация Мъглиж, гр. Мъглиж, обл. Стара Загора, пл. „Трети март”  

№ 32, ІІІ-ти етаж, Заседателна зала.  

 

         III. Тръжната документация за провеждане на търга може да се закупи от 09.05.2018 г. до 

16.05.2018 г. всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.30 ч. в стая 308 срещу невъзстановими 50,00 лв. без 

ДДС, внесени в срок до 12.30 часа на 16.05.2018 г. в касата на Община Мъглиж. 

 

         ІV. Депозитите за участие се заплащат в срок до 23.05.2018 г. до 12,30 часа в касата на Община 

Мъглиж 

          V. Краен срок за подаване на заявления за участие в търга – 12.30 часа на 23.05.2018 г. 

 

 


