
О Б Щ И Н А  -  П А В Л И К Е Н И 
           

З  А  П  О  В  Е  Д 

 
№ РД–02–11–279 

гр. Павликени, 01.02.2022 г. 

 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 72 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, приета от Общински съвет – Павликени (Наредбата), във връзка с чл. 

9 от Методиката за определяне на базисните цени към Наредбата, при отдаване под наем на 

земеделски земи от общинския поземлен фонд,  

 
О П Р Е Д Е Л Я М: 

 
1. Базисните цени за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен 

фонд (ОПФ) за стопанската 2022/2023 г. да бъдат както следва: 

 

№ 

по 

ред 

 

Начин на трайно ползване 

  Категория на земята 

  І, ІІ ІІІ, ІV, 

V и VІ 

VІІ, VІІІ, 

ІХ и Х 

1. Ниви:     

 

1.1. 

Батак, Бутово, Б. черква, Върбовка, Г. Липница, Димча, 

Д. Липница, Дъскот, Караисен, Лесичери, Михалци, 

Мусина, Недан, Павликени, Паскалевец, Патреш, Росица, 

Сломер, Стамболово. 

 

 

 

   60,00 

 

 

 

   55,00 

 

 

 

     50,00 

1.2. Вишовград    55,00    50,00      45,00 

2. Лозя    40,00    35,00      30,00 

3. Трайни насаждения    40,00    35,00      30,00 

4. Оризища    20,00    15,00      10,00 

5. Друга селскостопанска територия    35,00    30,00      25,00 

 

2. За имоти, възстановени по ЗСПЗЗ с начин на трайно ползване „изоставени ниви“, 

„ливади“, „лозя“ и „трайни насаждения“ („овощни градини“) и за пустеещи имоти, които 

три и повече поредни години не са ползвани за селскостопанско производство, при 

сключване на дългосрочни договори, началните (базисни) цени са както следва: 

2.1. За първата година - 40% от обявените цени в т. 1; 

2.2. За втората година - 60 % от обявените цени в т. 1; 

2.3. За третата  година - 85 % от обявените цени в т. 1; 

2.4. За четвъртата година и всяка следваща 100 % от цените по т. 1; 

3. Определените базисни цени в т. 1 и т. 2 са годишни наемни цени за отдаване под 

наем на земи от ОПФ.  

4. При засяване с неземеделски култури, както и с двугодишни и многогодишни 

култури, наемната цена по т. 1 да се коригира с коефициент К=1,8. 

5. Базисните наемни цени за ползване на земи от ОПФ да се прилагат за поливни и 

неполивни площи. 



6. Базисната цена за отдаване под наем на водоеми да се извършва съгласно пазарна 

оценка, изготвена от лицензиран оценител, а за имоти с начин на трайно ползване 

„Рибарници“ да се прилагат разпоредбите на Закона за концесиите. 

7. Предоставянето на земите от ОПФ да става въз основа на договор за наем. 

7.1. Договор за наем с безимотни и малоимотни граждани, подали Заявление до 

01.09.2021 г., доказващо имотното състояние, да се сключва без провеждане на тръжна 

процедура. 

7.2. Договор за наем с всички останали физически и юридически лица да се сключва 

след провеждане на тръжна процедура по Наредбата за реда и условията за провеждане на 

публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем и разпореждане с 

общинско имущество. 

8. Всички физически и юридически лица, които са сключили Договор за наем, да 

заплащат годишния наем на гише „Местни приходи” в Общински информационен център 

или по банкова сметка на общината: IBAN BG77UNCR75278443385100, код за вид плащане 

444200, BIG UNCRBGSF при УниКредит Булбанк – клон Павликени. 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

Препис от настоящата заповед да се връчи на кметовете/кметските наместници на 

населените места на територията на община Павликени, длъжностните лица от общинска 

администрация за сведение и изпълнение и да се обяви на официалната интернет страница 

на Община Павликени. 

 

 

 

 

инж. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ /п/ 

Кмет на Община Павликени 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


