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Обявява публично оповестени конкурси за отдаване под наем  на  следните обекти 

Обект Дата и час на 
провеждане 

Начална 
конкурсна 
цена 

Депозитн

а вноска 

Поземлен имот № 171047 по КВС землище Каменица 
пасище, мера с площ от 157,503 дка  за максимален срок 5 години 

 
на 03.06.2013 год. 
от 13,30 часа 

1,00 лв. / дка 
без ДДС 

годишен наем 

15,75 лв. 

Поземлен имот № 021001 по КВС землище Бенковски 
пасище, мера с площ от 90,734 дка  за максимален срок 5 години 

на 03.06.2013 год. 
от 14,00 часа 

1,00 лв. / дка 
без ДДС 

годишен наем 

9,07 лв. 

Пасище, мера  с площ от 157,245 дка, поземлен имот № 028003 по КВС землище  с. Бенковски ; 2. пасище, мера  
с площ от 18,888 дка, поземлен имот № 000287 по КВС землище  с. Бенковски  ; 3. пасище, мера  с площ от 
27,454 дка, поземлен имот № 000296 по КВС землище  с. Бенковски  за максимален срок 5 години 

на 03.06.2013 год. 
от 14,30 часа 

1,00 лв./дка  
без ДДС 

годишен наем 

20,36 лв. 

1) нива с площ от 1,062 дка, поземлен имот № 076040 по КВС землище с. Мирково; 2) нива с площ от 2,301 дка, 
поземлен имот № 076025 по КВС землище с. Мирково; 3) нива с площ от 1,700 дка, поземлен имот № 076023 по 
КВС землище с. Мирково; 4) нива с площ от 7,324 дка, поземлен имот № 076015 по КВС землище с. Мирково ; 
5) нива с площ от 3,180 дка, поземлен имот № 076018 по КВС землище с. Мирково за максимален срок 10 
години 

на 03.06.2013 год. 
от 15,30 часа 

15,00 лв./дка  
без ДДС 

годишен наем 

23,35 лв. 

1) нива с площ от 3,001 дка, поземлен имот № 097003 по КВС землище с. Мирково ; 2) нива с площ от 3,049 дка, 
поземлен имот № 097005 по КВС землище с. Мирково ; 3) нива с площ от 12,975 дка, поземлен имот № 097016 
по КВС землище с. Мирково ;  4) нива с площ от 3,151 дка, поземлен имот № 037048 по КВС землище с. 
Мирково ; 5) нива с площ от 0,962 дка, поземлен имот № 037047 по КВС землище с. Мирково ;  6) нива с площ 
от 1,210 дка, поземлен имот № 037012 по КВС землище с. Мирково за максимален срок 10 години 

на 03.06.2013 год. 
от 15,00 часа 

15,00 лв. /дка 
без ДДС 

годишен наем 

36,52 лв. 

Срок за закупуване на  конкурсната  документация за обявените обекти 
 – от 29.04.2013 год. до 31.05.2013 г. от 8.00 до 16.00 ч. 

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 31.05.2013 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 


