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 Отчет за изпълнение на „Наредба за стопанисване и управление 
на земеделските земи от общинския поземлен фонд” за 2012 г. 
 
 

„Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския 
поземлено фонд” е приета с Решение №  57 от Протокол № 9/25.04.2012 г.  

След приемането на същата бе организиран и проведен търг с явно наддаване за 
отдаване под наем за една стопанска година на 2176.167 дка земеделска земя от 
общинския поземлен фонд във всичките населени места на общината. Отдадени под 
наем бяха всички имоти над 5.000 дка разпределени в 19 броя пакети. Във всяко 
землище на общината търга бе спечелен от фирма ЕТ „Деси – Светла Симеонова” гр. 
Варна. Общата достигната цена след провеждането на търга бе 63322.55 лв. 

В момента се изготвят АОС за още 313 броя имоти с площ под 5.000 дка, които 
ще бъдат предложени на търг с останалите 2167.167 дка и през 2013 г. Имотите ще 
бъдат отдадени за срок от пет стопански години. 

 Отдаден е под наем за срок от три стопански години част от имот № 015076 в 
землището на с. Василовци, а именно 15.000 дка от имота, целия с площ 53.710 дка на 
лицето Сашко Благоев Борисов. Годишната наемна цена е в размер на 153.00 лв. 

На търг с явно наддаване бяха отдадени общински мери и пасища за срок от 
една стопанска година на следните лица: 

1. Лукан Алексиев Йосифов от с. Крива бара – 317.575 дка в землището на с. 
Крива бара, като заплатената такса е в размер на 698.66 лв. 

2. Димитър Цветанов Димитров от с. Смирненски – 47.308 дка в землището на с. 
Смирненски, като заплатената такса е в размер на 104.08 лв. 

3. Георги Димитров Ценов от с. Смирненски – 288.291 дка в землището на с. 
Смирненски, като заплатената такса е в размер на 634.24 лв. 

4. Георги Димитров Ценов от с . Смирненски – 7.000 дка в землището на с. 
Буковец, като заплатената такса е в размер на 15.40 лв.  

Общата отдадена площ е в размер на 660.174 дка, а размера на общата  такса е 
1452.38 лв. 

През 2013 година мерите и пасищата ще бъдат отдавани под наем за срок до 5 
стопански години. 

 
 

 
 
  
 
Изготвил: ……………….. 
Ирена Иванова, ст. експерт „ЕЗ” 
                                      


