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Обявява публични  търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти 

Обект 
Дата и час на 
провеждане 

Начална тръжна 
цена 

Депозитна вноска 

Хижа “Опор”, представляваща триетажна сграда със застроена площ от 180 кв. м.  
в местн. “Чорбаджийско бачище” в землището на  с. Смолско  
за максимален срок на договора 10 години 

на 30.01.2014 год. 
от 13,30 часа 

162,00 лв. без ДДС/ 
месец 

486,00 лв. 

1) нива с площ от 2,131 дка, поземлен имот № 046075 по КВС землище с. Мирково ; 
2) нива с площ от 2,881 дка, поземлен имот № 046076 по КВС землище с. Мирково ; 
3) нива с площ от 1,122 дка, поземлен имот № 046053 по КВС землище с. Мирково ; 
4) нива с площ от 1,736 дка, поземлен имот № 046029 по КВС землище с. Мирково ; 
5) нива с площ от 2,640 дка, поземлен имот № 046052 по КВС землище с. Мирково ; 
6) нива с площ от 2,790 дка, поземлен имот № 046026 по КВС землище с. Мирково ; 
7) нива с площ от 2,200 дка, поземлен имот № 046055 по КВС землище с. Мирково ; 
8) нива с площ от 1,425 дка, поземлен имот № 046014 по КВС землище с. Мирково ; 
9) нива с площ от 1,989 дка, поземлен имот № 046010 по КВС землище с. Мирково                                  
за максимален срок на договора 10 години 

на 30.01.2014 год. 
от 14,30 часа 

15,00 лв. / дка / 
годишен наем 

трикратният размер на 
началия тръжен наем 

Срок за закупуване на  тръжните  документации за всеки един от обявените обекти 
 – от 02.01.2014 год. до 29.01.2014 г. от 8.00 до 16.00 ч. 

Краен срок за подаване на документи за участие в търговете – 29.01.2014 г. до 16.00 ч. 

Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат в Заседателната зала  в сградата на Община Мирково. 
Цена на  тръжната  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 


