
 

 

ОБЩИНА МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 
2086 с. Мирково, ул. “Александър Стамболийски” №35, тел. 07182/2286, e’mail: ob6tinamirkovo@mail.bg 

 
 

  
Обявява публично оповестени конкурси за отдаване под наем  на  следните обекти 

Обект Дата и час на провеждане Начална конкурсна цена Депозитна вноска 

Поземлен имот № 67636.66.226 по Кадастралната карта 
 на с. Смолско с площ от 1,200 дка 
 за максимален срок на договора за наем 10 години 

на 11.02.2013 год. 
от 13,30 часа 

18,00 лв. без ДДС 
годишен наем 

1,80 лв. 

 Поземлен имот № 67636.139.102 по Кадастралната карта 
 на с. Смолско с площ от0,991 дка 
  за максимален срок 10 години 

 
на 11.02.2013 год. 
от 14,00 часа 

19,82 лв. без ДДС 
годишен наем 

1,98 лв. 

                                    Обявява публично оповестени конкурси за продажба  на  следните обекти  

Поземлен имот № 062042 по КВС землище Мирково 
нива с площ от 2,200 дка  

на  11.02.2013 год. 
от 14,30 часа 

1 238,60 лв. 
 

123,86 лв. 
 

Поземлен имот № 67636.66.145 по Кадастралната карта 
 на с. Смолско с площ от 1,175 дка 
 

 
на 11.02.2013 год. 
от 15,00 часа 

364,00 лв. 36,40 лв. 

Поземлен имот №000089 по КВС землище Мирково 
нива с площ от 3,353 дка 

        на 13.02.2013 год. 
от 13,30 часа 

2 112,39 лв. 211.24 лв. 

Поземлен имот № 026011 по КВС землище Мирково 
нива с площ от 1,008 дка 

на 13.02.2013 год. 
от 14,00 часа 

621.94 лв. 62.20 лв. 

Поземлен имот № 000058 по КВС землище Мирково 
нива с площ от 2,067 дка 

на 13.02.2013 год. 
от 14,30 часа 

1 280.00 лв. 128.00 лв. 

Поземлен имот № 000314 по КВС землище Бенковски 
нива с площ от 13,844 дка 

на 13.02.2013 год. 
от 15,00 часа 

 
4 057,00 лв. 

 

 
405,70 лв. 

  

Срок за закупуване на  конкурсните  документации за всеки един от обявените обекти 
 – от 14.01.2013 год. до 08.02.2013 г. от 8.00 до 16.00 ч. 

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурсите – 08.02.2013 г. до 16.00 ч. 

Публичните конкурси ще се проведат в Заседателна зала  № 2 в сградата на Община Мирково. 
Цена на  конкурсната  документация – 130.00 лв., платими в касата на Община Мирково. 

Депозитите се внасят в касата на Община Мирково. 
Допълнителна информация можете да получите на тел. 07182 22 86 и 0884 70 52 50 


