
 

 

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

       

О  Б  Я  В  А 
 

 
          В изпълнение на чл. 43 от Закона за концесиите и на основание чл. 30, ал. 2 от Правилника за 
прилагане на закона за концесиите и обявление за концесия за услуга, публикувано в електронната 
страница на „Държавен вестник“ (http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces) на 14.09.2012 г. под №3 и в 
Националния концесионен регистър, пореден № А-000393, Община Мирково съобщава, че е открита 
процедура за предоставяне на концесия за услуга на язовир „Исин пунар“,  местност „Равнака“, 
собственост на Община Мирково, съставляващ поземлен имот № 000410, с площ 6.695 дка, със следните 
параметри: 
1. Описание на услугите и/или стопанските дейности, които концесионерът може да извършва чрез 
обекта на концесията:  
     Риборазвъждане, отглеждане на риби и други аквакултури, любителски и спортен риболов, за 
напояване и други дейности, които биха могли да съпътстват основните дейности, без да ги 
възпрепятстват. 
2. Процедура за предоставяне на концесия: открита процедура 
3. Гаранция за участие в процедурата: 70 лв. 
4.  Mясто и срок за получаване на документацията за участие в процедурата:  в стаята на отдел 
„Развитие, екология, социални и хуманитарни дейности“, ет. 2, в сградата на Общинска администрация, 
с. Мирково от длъжностното лице за контакт, на адрес: с.Мирково, ул. Александър Стамболийски № 35, 
срещу представен документ за закупена документация за участие в срок не по-късно от: 
     - Календарни дни след обнародване на обявлението в „ Държавен вестник“  – 47 
     - Час: 16.00 
5. Цена и начин на плащане на документацията за участие: 100 лв.  
Документацията за участие се заплаща в брой на касата на Община Мирково /от 08.00 до 16.00 часа/ или 
чрез банков превод по сметка IBAN: BG18UNCR75278459464300; BIC: UNCRBGSF, Банка:  „Уникредит 
Булбанк“ АД – клон Пирдоп; код за вид плащане: 447000. 
6. Място и срок за получаване на офертите: В стаята на отдел „Развитие, екология, социални и 
хуманитарни дейности“, ет. 2, в сградата на Общинска администрация, с. Мирково от длъжностното 
лице за контакт, на адрес: с.Мирково, ул. Александър Стамболийски № 35, в срок не по-късно от: 
     - Календарни дни след обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ – 50 
     - Час: 16.00 
7.   Място,  дата и час на отваряне на офертите: в 13.00 часа, в конферентната Зала №2, в сградата на 
Община Мирково. 
 
     - Календарни дни след обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ – 53 
8.  Телефон за контакти:  07182/2286 
9.  Лице за контакти:  Ненка Бедрозова – техн. сътрудник „ОИПРС“ 

 
 


