О Б Щ И Н А К А М Е Н О, О Б Л А С Т

БУРГАС

ЗАПОВЕД
№ РД- 222 / 12.05.2014 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, чл. 44 от ЗМСМА
и Решение на общински съвет Камено- Протокол №23 от 27.06.2013 г.
ЗАПОВЯДВАМ:
І.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем за срок от 7 /седем/ стопански години – за стопанската 2013/2014 г. до
стопанската 2019/2020 г (от 01.10.2013 г. до 01.10.2020 г.) на свободните земеделски земи от
Общинския поземлен фонд /ОПФ/- пасища и други подходящи площи за отглеждане на
пасищни животни при начална тръжна цена 6,00 лв. на дка , стъпка на наддаване 10 % от
началната тръжна цена и депозит за участие- 20% от началната тръжна цена.
ІІ.За участие в търга се допускат само земеделски стопани, отглеждащи пасищни
животни в съответното землище или в съседни землища на територията на община Камено,
които отглеждат регистрирани в системата за идентификация на животните и регистрация
на животновъдните обекти на МЗХ както следва:
-10 или повече говеда, или 10 или повече биволи, или 10 или повече говеда и биволи;
-5 или повече крави и/ или юници по схемата за крави с бозаещи телета;
-50 или повече овце майки, или 50 или повече кози майки, или 50 или повече овце
майки и кози майки
-5 или повече еднокопитни ( коне, магарета, мулета, катъри).
ІІІ.Заявления за участие в търговете се подават в община Камено или в съответното
кметство до началото на търга на 21.05.2014 г.
ІV. Начин на плащане- достигнатата на търга цена се заплаща по банкова сметка или в
ЦУИГ на Община Камено.
V.Търговете ще се проведат на 21.05.2014 г. в
с. Вратица от 09.00 часа в сградата на кметството с. Вратица
с. Трояново от 10.00 часа в сградата на кметството с. Трояново
VІ. При неявяване на кандидати, следващи търгове ще се проведе на 28.05.2014 г. при
същите условия.
VІІ.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 кметство с. Вратица и кметство с.
Трояново и в общината .
VІІІ.Срокът на правото на ползване е 7 /Седем / стопански години.
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

