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З А П О В Е Д 

 

 

№ РД-09- 13/  06.01.2014 г. 

 
       На основание чл.27, ал.1, чл. 64, ал.1 от  Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост и Решение на 

Общински съвет Камено- Протокол № 28 от 19.12.2013 г.   

 

З А П О В Я Д В А М : 

           І.Откривам  процедура за  провеждане на  публичен търг  с явно наддаване  за 

отдаване под наем за срок от 6  / Шест/ стопански години – от    стопанската 2013/2014 г. до 

стопанската  2018-2019 г. на свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд 

/ОПФ/    за отглеждане на пчелни семейства при начална тръжна цена и стъпка на 

наддаване както следва: 

1.Поземлен имот №000250, находящ се в землището на с. Трояново, община Камено с 

площ 4,877 дка с начин на трайно ползване “Пасище с храсти”. Категорията на земята при 

неполивни условия е пета при граници и съседи:  №000012- полски път на община Камено- 

полски пътища, дерета; №000014- полски път на община Камено- полски пътища, дерета; 

№079034- овощна градина на Тодорка Тодорова Желязкова; №079035- овощна градина на 

Кънчо Димитров Кънев; №000329- дере на община Камено- полски пътища, дерета.. 

2.Началната тръжна цена при провеждане на търга е 6,00 лв. на дка за една стопанска година. 

3.Депозитът за участие в търга е 1,20 лв. за 1 дка и 5,85 лв. за целия имот. 

4.Стъпката на наддаване е 0,60 лв. за 1 дка и  2,93 лв. за целия имот. 

5.Срокът на правото на ползване е 6 (Шест) стопански години. 

      ІІ.Заявления за участие в търга се подават в сградата на общинска администрация гр.  

Камено или кметство с. Трояново до началото на търга на 15.01.2014 г. 

      ІІІ. Начин на плащане- достигнатата на търга цена се заплаща по банкова сметка или в 

ЦУИГ на Община Камено.  

      ІV.Търгът   ще се проведе  на 15.01.2014 г. в  с. Трояново  от  9.00 часа в сградата на 

кметство с. Трояново. 

      V. При неявяване на кандидати, следващ търг  ще се проведе на  22.01.2014 г..  при същите 

условия. 

                

         Настоящата Заповед да се публикува в регионален  ежедневник, на интернет страницата 

на общината   и да се обяви на видно място в общинската администрация. 

 

 

 

инж. Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 
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