
 

Общински съвет-Павликени, мандат 2019-2023, Протокол № 56/26.01.2023 г. 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 699 

 

ОТНОСНО: Предоставяне за ползване на пасища, мери и ливади от 

общинския поземлен фонд на Община Павликени за стопанската 2023/2024 г.   

 

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, чл. 14, ал. 7 от Закона за 

общинската собственост, 24а, ал. 6, т. 4, чл. 37и, ал. 1, ал. 3, ал. 12, ал. 13 и ал. 14, 

чл. 37о, ал. 1, ал. 2, ал. 4 и ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, чл. 98, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл. 26 и чл. 67, ал. 

3 и чл. 68, т. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество, приета от Общински съвет – Павликени, и като взе 

предвид мотивите на вносителя, Общински съвет – Павликени, 

Р Е Ш И: 
 

1. Определя и дава съгласие за предоставяне на пасищата, мерите и 

ливадите за общо ползване за стопанската 2023/2024 г., подробно описани в 

Приложение № 1, неразделна част от настоящото предложение.  

 2. Определя и дава съгласие за предоставяне на пасищата, мерите и 

ливадите за индивидуално ползване за стопанската 2023/2024 г., подробно 

описани в Приложение № 2, неразделна част от настоящото предложение. 

 3. Определя срок на договорите за наем на общински пасища, мери и 

ливади  - 5 (пет) стопански години.  

 4. Определя наем за ползване на единица площ за стопанската 2023/2024 

г. в размер на 10,00 лв./дка за пасища и мери, и 12,00 лв./дка - за ливади, 

представляваща средна годишна цена за отдаване под наем на пасища, мери и 

ливади, за всички землища на територията на Община Павликени, определена 

по пазарен механизъм от лицензиран оценител на недвижими имоти. 

Предоставянето на общински пасища, мери и ливади, определени за общо 

ползване, на собственици, които притежават малък брой пасищни 

селскостопански животни, да бъде безвъзмездно.  

 5. Дава съгласие останалите свободни пасища, мери и ливади от 

общинския поземлен фонд да се отдадат под наем чрез търг, на който да се 

допуснат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, 

регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Търговете да 

се проведат от кмета на Община Павликени, при начални тръжни цени в размер 

на 10,00 лв./дка за пасища и мери, и 12,00 лв./дка - за ливади, представляващи 

средна годишна цена за отдаване под наем на пасища, мери и ливади, за всички 

землища на територията на Община Павликени, определена по пазарен 

механизъм от лицензиран оценител на недвижими имоти Договорите да се 

сключват за срок от една стопанска година. 



 6. Дава съгласие останалите след провеждане на търга по чл. 37и, ал. 13 

от ЗСПЗЗ свободни пасища, мери и ливади да се отдадат чрез търг на 

собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат 

задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по 

реда, определен в ППЗСПЗЗ. Търговете да се проведат от кмета на Община 

Павликени, при начални тръжни цени в размер на 10,00 лв./дка за пасища и 

мери, и 12,00 лв./дка - за ливади, представляващи средна годишна цена за 

отдаване под наем на пасища, мери и ливади, за всички землища на територията 

на Община Павликени, определена по пазарен механизъм от лицензиран 

оценител на недвижими имоти Договорите да се сключват за срок от една 

стопанска година.  

 7. Приема Правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ 

на Община Павликени – Приложение № 3, неразделна част от настоящото 

предложение. 

 8. Приема Годишен план за паша в землищата на Община Павликени – 

Приложение № 4, неразделна част от настоящото предложение. 

 9. Приема задълженията на Община Павликени и ползвателите за 

поддържане на пасищата, мерите и ливадите на територията на община 

Павликени – Приложение № 5, неразделна част от настоящото предложение. 

 10. Възлага на кмета на Община Павликени да извърши всички 

необходими действия по изпълнение на настоящото решение, при спазване на 

действащата нормативна уредба. 

 

 

 

 

ИНЖ. ДОНЧО ДОНЧЕВ:  

Зам.-председател на ОбC-Павликени 

 


