ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА
ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Oбщина Мирково обявява на всички заинтересовани, че със Заповед № 336 от
26.11.2014 г. на в.и.д. кмет на Община Мирково е открита процедура по провеждане на
публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлени имоти – частна общинска
собственост, както следва:
•

поземлен имот с № 003015 по картата на възстановената собственост за землище
Мирково;

•

поземлен имот с идентификатор № 67636.6.589 по кадастралната карта на с.
Смолско;

•

поземлен имот с № 093007 по картата на възстановената собственост за землище
Буново

Кандидатите могат да участват за един, повече или всички имоти, като се
представя една оферта, в която се описват точно имотите, за които се кандидатства.
По същия начин се прави и ценовото предложение – един документ, в който се
посочват поотделно ценовите предложения за имотите, за които се участва.
Определена е начална тръжна цена и размер на депозита за участие (10 % от
първоначалната тръжна цена), както следва:
За Поземлен имот № по
КВС/кадастрална карта;
землище;дка; начин на тр.
ползвaне

Начална тръжна
цена в лева, (без
ДДС)

№ 093007 с площ от 5.397 дка;
ливада, землище Буново
№ 67636.6.589 с площ от 4.000
дка; нива, землище Смолско
№ 003015 с площ от 1.829 дка;
ливада, землище Мирково

3140.00

Размер на
депозита за
участие (10 % от
първоначалната
тръжна цена (лв.)
314.00

1272.00

127.20

1098.00

109.80

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 18.12.2014 г. от 10.30 часа в
Заседателната зала на Община Мирково;
Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв, платима в брой на касата
на Община Мирково или по банков път по банкова сметка : IBAN:
BG18UNCR75278459464300; BIG: UNCRBGSF, УниКредитБулбанк, гр. Пирдоп; вид
плащане 447000.
Тръжната документация може да се закупи всеки работен ден в стая Общинска
собственост – поземлен фонд“; 1 ет. в сградата на Община Мирково. Лице за
контакти – Нeнка Бедрозова, спец. „Общинска собственост“. Срок за закупуване най-късно до 16.00 часа на 17.12.2014 г.
Депозитът за участие., се внася в брой на касата на Община Мирково или по
банков път по следната банкова сметка: IBAN: BG11UNCR75273359158836; BIG:
UNCRBGSF, УниКредитБулбанк, гр. Пирдоп.

За всеки един поземлен имот, за който се кандидатства се внася отделен депозит,
като изпълнението на това изискване може да се докаже с представянето на един
документ.
Срок на валидност на oфертите - 90 календарни дни, считано от последния ден за
подаване на документите за участие в търга.
Краен срок и място за подаване на oфертите за участие в търга – 16.00 часа на
17.12.2014 г. в деловодството на Община Мирково.
Оглед може да се извършва всеки работен ден от от 01.12.2014 год. от 10.00 до
12.00 ч, след подадена писмена заявка в деловодството на
Общинска
администрация, придружена с документ за закупена документация за участие и
документ за внесена депозитна вноска.
Заповед № 336 от 26.11.2014 г. е публикувана във вестник „Камбана“, бр. 47/2014
г., на интернет страницата на Община Мирково в раздел „Администрация“ –
„Заповеди на кмета“ и е поставена на таблото за обяви на първи етаж на Община
Мирково.

