
О Б Щ И Н А  К А М Е Н О,  О Б Л А С Т     Б У Р Г А С  

 

З А П О В Е Д 

 

 

№ РД-09- 191 /  28.04. 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 в изпълнение на 

Решение на общински съвет Камено по Протокол  № 31 от 27.03.2014г.  

 

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 до 10 / десет/ години – от   стопанската 2013/2014 г. до стопанската 

2022/2023 г. (от 01.10.2013 г. до 01.10.2023 г.) на свободните земеделски земи от Общинския 

поземлен фонд /ОПФ/    за почистване от храстова растителност и ползването им като  паша 

за отглеждане на селскостопански животни при начална тръжна цена и стъпка на 

наддаване както следва: 

 Имот № Площ 

дка 

Начална 

тръжна 

цена  

лв. на 

дка за 

година 

Начална 

тръжна 

цена за целия 

имот 

лв. на дка за 

година 

Депозит за 

участие в 

търга  

лв.на дка 

20% от 

началната 

тръжна цена 

Стъпка на 

наддаване 

лв.за целия 

имот  

10%от началната 

тръжна цена 

Начин на  трайно 

ползване 

 

1. 050055 477,533 6,00 2 865,20 573,04 286,52 Врем.неизп.нива 

2 050033 35,292 6,00 211,75 42,35 21,18 Врем.неизп.нива 

3 050050 65,982 6,00 395,89 79,18 39,59 Врем.неизп.нива 

4 078056 10,698 6,00 64,19 12,84 6,42 Врем.неизп.нива 

5 078037 24,248 6,00 145,49 29,10 14,55 Врем.неизп.нива 

6 078039 59,884 6,00 359,30 71,86 35,93 Врем.неизп.нива 

7 078044 9,003 6,00 54,02 10,80 5,40 Врем.неизп.нива 

8 078042 14,663 6,00 87,98 17,60 8,80 Врем.неизп.нива 

9 078006 12,224 6,00 73,34 14,67 7,33 Врем.неизп.нива 

 

   ІІ.Заявления за участие  в търга се подават в община Камено или в   съответното  

кметство  до началото на търга на  07.05.2014г.   

        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 07.05.2014 г. в   

в с. Черни връх от 13.30 часа в сградата на кметство с. Черни връх. 

       V. При неявяване на кандидати, следващ търг  ще се проведе на  14.05.2014 г..  при 

същите условия. 

       VІ.Свободните земеделски земи от ОПФ подробно са описани в списък   по землища,   

имоти, начин на трайно ползване , размер на площите, начална тръжна цена на дка , начална 

тръжна цена на целия имот. Списъкът е неразделна част от заповедта.   

    Информация за земите- обект на търга е изложена в съответното кметство и в общината .                                

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

общината   и да се обяви на видно място в общинската администрация в 3- дневен срок от 

нейното издаване. 

 

 

Инж. Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 
СБ/МИ 


