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

 
ЗАПОВЕД 

 
№65 от 14.02.2014 г. 

 
На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35 от ЗОС и  чл. 114, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с  Решение 
№ 407 от 20.12.2013 год. (протокол 29 / 20.12.2013 год.) на Общински съвет с.Мирково, 
като взех предвид, че на заседание на ОбС Мирково е взето Решение № 407 от Протокол 
№29 от 20.12.2013 г. за продажба на недвижими поземлени имоти – частна общинска 

собственост 

 
 

НАРЕЖДАМ 
 

1.  Откривам процедура по провеждане на търг с тайно надаване за продажба на 
недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи поземлени имоти  
с № 048069; № 048021; №047107;№ 047155 и  №047175 по КВС, землище Мирково.  
 
   Tъргът да се проведе за всички имоти в пакет. 
 
2. Определям начална тръжна цена и размер на депозита за участие (10 % от 
първоначалната тръжна цена), както следва: 
 
 За Поземлен имот (ПИ) № по КВС 

землище Мирково;дка; начин на тр. 
ползв. 

Начална тръжна 
цена (в лева), без 
включен ДДС 

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

1. № 048069 с площ от 2.531 дка; нива 1456.00 145.60 
2. № 048021 с площ от 2.803 дка; нива 1612.00 161.20 
3. № 047107 с площ от 0.751 дка; нива 432.00 43.20 
4. № 047155 с площ от 1.352 дка; нива 778.00 77.80 
5. № 047175 с площ от 3.746 дка; нива 2203.00 220.30 
   Общо: 648.10 лв. 

 
1. Определям дата, място и час на провеждане на търга – 17.03.2014 г. от 11.00 часа в 

Заседателната зала на Община Мирково; 
2. Утвърждавам тръжнaта документация  за участие в търга; 
3. Определям цена на тръжната документация в размер на  130.00 лв, платима в брой 

на касата на Община Мирково или по банков път по банкова сметка : IBAN: 
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BG18UNCR75278459464300; BIG: UNCRBGSF, УниКредитБулбанк, гр. Пирдоп; 
вид плащане 447000. 

(В тази цена се включват разходите на Община Мирково по организиране и 
провеждане на търга, включително цената на тръжната документация.) 
 

4. Тръжната документация може да се закупи всеки работен ден  в стая „Регионално 
развитие, екология, социални и хуманитарни дейности“; 2 етаж; Община Мирково; 
лице за контакти – Н. Бедрозова, спец. „Общинска собственост“. Срок за 
закупуване - най-късно до 16.00 часа на 14.03.2014 г. 

5. Депозитът за участие в размер на 648.10 лв., се внася в брой на касата на Община 
Мирково или по банков път по следната банкова сметка: IBAN: 
BG11UNCR75273359158836; BIG: UNCRBGSF, УниКредитБулбанк, гр. Пирдоп. 

6. Срок на валидност на oфертите -  90 календарни дни, считано от последния ден за 
подаване на документите за участие в търга. 

7. Краен срок и място за подаване на oфертите за участие в търга – 16.00 часа на 
14.03.2014 г. в деловодството на Община Мирково. 

8. Оглед може да се  извършва всеки работен ден от 21.02.2014 год. до 14.03.2014 г. 
(от 10.00 до 12.00 ч.), след писмена заявка в деловодството на Общинска 
администрация, придружена с документ за закупена документация за участие и 
документ за внесена депозитна вноска. 
 
 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на  специалист „ОС“ за сведение и 
изпълнение. 

Настоящата заповед да се публикува в един местен вестник и Интернет страницата на 
Община Мирково, както и да се обяви на видно място в сградата на общината. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Мирково. 

 

 

ЦВЕТАНКА ЙОТИНА 
КМЕТ НА ОБЩИНА МИРКОВО 
 

Съгласувал: 

Инж. Цвета Попова 
Секретар на Община Мирково 
 
 
Съгласувал: 

Мирослав Стамов 
адвокат 
 
 
Изготвил: 
Ненка Бедрозова 
Специалист „Общинска собственост“ 


