О Б Щ И Н А К А М Е Н О, О Б Л А С Т

БУРГАС

ЗАПОВЕД
№ РД-09- 11./ 08.01.2015 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 по точка десета на общински
съвет Камено по Протокол № 39 от 30.10.2014 г.
ЗАПОВЯДВАМ:
І.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем за срок от 6 / Шест/ години – от
стопанската 2014/2015 г. до стопанската 2019-2020 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.Част от Поземлен имот №041013, находящ се в землището на с. Русокастро, община Камено по
проект за делба №041024 с площ от 1,000 дка, целия с площ 854,730 дка с начин на трайно ползване
“Пасище с храсти”. Категорията на земята при неполивни условия е девета.
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 .
4.Стъпката на наддаване е 0,60 лв. за 1 дка.
5.Срокът на правото на ползване е 6 (Шест) стопански години.
ІІ. Търгът ще се проведе на 20.01.2015 г. в гр. Камено в сградата на общинска

администрация Камено от 9,00 часа.
ІІІ.Депозитът за участие да се внесе в касата на община Камено до 16,00 часа на 19.01.2015 г.
ІV.Утвърждавам следната тръжна документация: заявление за участие; декларация за
непогасени задължения към общината, декларация за правото да се упражнява търговска дейност,
декларация за състоятелност, декларация за запознаване с регламента за участие в търга; регламент за
участие; примерен договор за наем; решение на общински съвет.
V. Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16,00 часа на
19.01.2015 г. Цената на комплекта тръжна документация е 12,00 лв. с включен ДДС, платими в брой на
касата на общината.
VІ. Крайният срок за подаване на заявления за участие в търга е до 16,00 часа на 19.01.2015 г.
VІІ. Определям следните задължителни документи за участие: Депозит за участие; Документи ,
установяващи самоличността на участника- физическо лице или документ за регистрация или посочване
на ЕИК по чл.23 ЗТР на участник- юридическо лице или ЕТ; Декларация- 4 броя по образец; Документ
за закупена тръжна документация; Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез
пълномощник; Удостоверение за липса на задължения към община Камено.
VІІІ. Начин на плащане- достигнатата на търга цена се заплаща по банкова сметка на община
Камено ВIC BPBIBGSF, IBAN-BG30BPBI79378417226298, код за вид плащане-444200 Юробанк ИЕФ
Джи България или в ЦУИГ на Община Камено.
Информация за земята- 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

