
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ В ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ  

за периода 2021 г. – 2027 г. 

 

 
 

 

 



 

 2 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящият Актуализиран план за действие за общинските концесии в Община Павликени за периода 2021 – 2027 година се приема на 

основание чл. 21, ал. 1, във връзка с чл. 20, т. 1 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията. 

Същият е разработен в съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България за периода 2018 – 2027 

година, приета от Координационния съвет по концесиите на 19 юни 2018 г., и е одобрена от Министерския съвет с Протокол № 24 от 20 юни 2018 г.  

Планът за действие служи за определяне на концесиите, чрез които ще се изпълнят целите и приоритетите, включени в Националната 

стратегия за развитие на концесиите за посочения по-горе период.  

Планът съдържа планираните процедури за определяне на концесионер, които ще се провеждат по реда на Закона за концесиите (ЗК). 

Проектите за концесии са определени по приоритетите и специфичните цели на Националната стратегия за развитие на концесиите. Съгласно 

стратегията приоритетите са основа за включване на проекти за концесии в Плановете за действие за общинските концесии.  

За всеки проект за концесия са посочени прогнозираните данни по чл. 45, ал. 2 от ЗК. 

 

ЧАСТ І 

 

Приоритет 1 от Националната стратегия за развитие на концесиите: „Услуги, свързани със социалната инфраструктура в областите 

образование; здравеопазване, култура и спорт“.  

Специфична цел 1.1. „Осигуряване на достъпност и качество на медицинската помощ и на здравно-социалните услуги“.  

Не са предвидени проекти за концесии.  

Специфична цел 1.2. „Осигуряване на достъпност и качество на предучилищното и училищното образование“.  

Не са предвидени проекти за концесии.  

Специфична цел 1.3. „Осигуряване на достъпност и качество на библиотечни и читалищни услуги“.  

Не са предвидени проекти за концесии.  

Специфична цел 1.4. „Осигуряване на достъпност и качество на услугите, свързани със системни занимания с физически упражнения 

и спорт от всички възрасти“.„ 

Не са предвидени проекти за концесии. 

 

ЧАСТ ІІ 

 

Приоритет 2 от Националната стратегия за развитие на концесиите: „Услуги, свързани с техническата инфраструктура в областите 

транспорт, пътища и пътни съоръжения, транспортна инфраструктура в населените места, водоснабдяване и канализация, 

топлоснабдяване и третиране на отпадъците“.  

Специфична цел 2.1. „Транспорт“. 

Не са предвидени проекти за концесии.  

Специфична цел 2.2. „Пътища и пътни съоръжения. Транспортна инфраструктура в населените места“.  

Не са предвидени проекти за концесии.  

Специфична цел 2.3. „Водоснабдяване и канализация“.  
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Не са предвидени проекти за концесии.  

Специфична цел 2.4. „Управление на отпадъците“.  

Не са предвидени проекти за концесии. 

 

ЧАСТ ІІІ 

 

Приоритет 3 от Националната стратегия за развитие на концесиите: „Природни ресурси - морски плажове; минерални води и др.“.  

Специфична цел 3.1. „Морски плажове“. 

Не е приложимо. 

Специфична цел 3.2. „Минерални води за бутилиране“ 

Не е приложимо. 

Специфична цел 3.3. „Други“. 

Специфична цел 3.3.1. „Рибарници“. 

 

№
 п

о
 р

ед
 

Индивидуализация на проекта за концесия 

Максимален 

срок на 

концесията 

Строителство/услуги, 

които ще се възложат 

с концесията 

Срокове за 

изпълнение 

на 

възложеното 

строителство 

Плащания 

от 

концедента 

Концесионно 

възнаграждение 

Наименование на проекта 

за концесия 

(наименование на 

концесията) 

Предмет на 

концесията 

Обект на 

концесията 

1 

Предоставяне на концесия 

на рибарник – публична 

общинска собственост, 

представляващ Поземлен 

имот с идентификатор № 

43356.71.639 по КККР на с. 

Лесичери, община 

Павликени (№ 000639 по 

КВС), с площ от 28734 кв. м. 

Концесия за 

ползване 

Поземлен имот с 

идентификатор № 

43356.71.639 - 

рибарник, по КККР 

на с. Лесичери, с 

площ от 28734 кв. м. 

10 години не е приложимо 
не е 

приложимо 
не 

да - 

 40 лв./дка/год.  

(предвид 

концесионните 

възнаграждения по 

сключените и 

действащи към 

момента 

концесионни 

договори в Община 

Павликени). 
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2 

Предоставяне на концесия 

на рибарник – публична 

общинска собственост, 

представляващ Поземлен 

имот с идентификатор № 

51295.199.5, находящ се в 

местността „Края“ по КККР 

на с. Недан, община 

Павликени (№ 000302 по 

КВС), с площ от 8889 кв. м. 

Концесия за 

ползване 

Поземлен имот с 

идентификатор № 

51295.199.5, находящ 

се в местността 

„Края“ по КККР на с. 

Недан, с площ от 

8889 кв. м. 

25 години не е приложимо 
не е 

приложимо 
не 

да - 

 40 лв./дка/год.  

(предвид 

концесионните 

възнаграждения по 

сключените и 

действащи към 

момента 

концесионни 

договори в Община 

Павликени). 

3 

Предоставяне на концесия 

на рибарник – публична 

общинска собственост, 

представляващ Поземлен 

имот с идентификатор № 

55052.121.62, находящ се в 

местността „Лако дере“ по 

КККР на гр. Павликени, 

община Павликени (№ 

000062 по КВС), с площ от 

38372 кв. м. 

Концесия за 

ползване 

Поземлен имот с 

идентификатор № 

55052.121.62, 

находящ се в 

местността „Лако 

дере“ по КККР на гр. 

Павликени, с площ от 

38372 кв. м. 

25 години не е приложимо 
не е 

приложимо 
не 

да - 

 40 лв./дка/год.  

(предвид 

концесионните 

възнаграждения по 

сключените и 

действащи към 

момента 

концесионни 

договори в Община 

Павликени). 

4 

Предоставяне на концесия 

на рибарник – публична 

общинска собственост, 

представляващ Поземлен 

имот с идентификатор № 

55052.121.64, находящ се в 

местността „Лако дере“ по 

КККР на гр. Павликени, 

община Павликени (№ 

000064 по КВС), с площ от 

29710 кв. м. 

Концесия за 

ползване 

Поземлен имот с 

идентификатор № 

55052.121.64, 

находящ се в 

местността „Лако 

дере“ по КККР на гр. 

Павликени, с площ от 

29710 кв. м. 

25 години не е приложимо 
не е 

приложимо 
не 

да - 

 40 лв./дка/год.  

(предвид 

концесионните 

възнаграждения по 

сключените и 

действащи към 

момента 

концесионни 

договори в Община 

Павликени). 
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5 

Предоставяне на концесия 

на рибарник – публична 

общинска собственост, 

представляващ Поземлен 

имот с идентификатор № 

55052.121.512, находящ се в 

местността „Лако дере“ по 

КККР на гр. Павликени, 

община Павликени (№ 

000512 по КВС), с площ от 

22586 кв. м. 

Концесия за 

ползване 

Поземлен имот с 

идентификатор № 

55052.121.512, 

находящ се в 

местността „Лако 

дере“ по КККР на гр. 

Павликени, с площ от 

22586 кв. м. 

25 години не е приложимо 
не е 

приложимо 
не 

да - 

 40 лв./дка/год.  

(предвид 

концесионните 

възнаграждения по 

сключените и 

действащи към 

момента 

концесионни 

договори в Община 

Павликени). 

6 

Предоставяне на концесия 

на рибарник – публична 

общинска собственост, 

представляващ Поземлен 

имот с идентификатор № 

55052.123.90, находящ се в 

местността „Лако дере“ по 

КККР на гр. Павликени, 

община Павликени (№ 

000090 по КВС), с площ от 

17362 кв. м. 

Концесия за 

ползване 

Поземлен имот с 

идентификатор № 

55052.123.90, 

находящ се в 

местността „Лако 

дере“ по КККР на гр. 

Павликени, с площ от 

17362 кв. м. 

25 години не е приложимо 
не е 

приложимо 
не 

да - 

 40 лв./дка/год.  

(предвид 

концесионните 

възнаграждения по 

сключените и 

действащи към 

момента 

концесионни 

договори в Община 

Павликени). 

7 

Предоставяне на концесия 

на рибарник – публична 

общинска собственост, 

представляващ Поземлен 

имот с идентификатор № 

55508.57.50, находящ се в 

местността „Долен 

мешелик“ по КККР на с. 

Паскалевец, община 

Павликени (№ 000050 по 

КВС), с площ от 5786 кв. м. 

Концесия за 

ползване 

Поземлен имот с 

идентификатор № 

55508.57.50, находящ 

се в местността 

„Долен мешелик“ по 

КККР на с. 

Паскалевец, с площ 

от 5786 кв. м. 

25 години не е приложимо 
не е 

приложимо 
не 

да - 

 40 лв./дка/год.  

(предвид 

концесионните 

възнаграждения по 

сключените и 

действащи към 

момента 

концесионни 

договори в Община 

Павликени). 
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8 

Предоставяне на концесия 

на рибарник – публична 

общинска собственост, 

представляващ Поземлен 

имот с идентификатор № 

55508.57.51, находящ се в 

местността „Долен 

мешелик“ по КККР на с. 

Паскалевец, община 

Павликени (№ 000051 по 

КВС), с площ от 5442 кв. м. 

Концесия за 

ползване 

Поземлен имот с 

идентификатор № 

55508.57.51, находящ 

се в местността 

„Долен мешелик“ по 

КККР на с. 

Паскалевец, с площ 

от 5442 кв. м. 

25 години не е приложимо 
не е 

приложимо 
не 

да - 

 40 лв./дка/год.  

(предвид 

концесионните 

възнаграждения по 

сключените и 

действащи към 

момента 

концесионни 

договори в Община 

Павликени). 

9 

Предоставяне на концесия 

на рибарник – публична 

общинска собственост, 

представляващ Поземлен 

имот с идентификатор № 

55508.57.52, находящ се в 

местността „Долен 

мешелик“ по КККР на с. 

Паскалевец, община 

Павликени (№ 000052 по 

КВС), с площ от 4205 кв. м. 

Концесия за 

ползване 

Поземлен имот с 

идентификатор № 

55508.57.52, находящ 

се в местността 

„Долен мешелик“ по 

КККР на с. 

Паскалевец, с площ 

от 4205 кв. м. 

25 години не е приложимо 
не е 

приложимо 
не 

да - 

 40 лв./дка/год.  

(предвид 

концесионните 

възнаграждения по 

сключените и 

действащи към 

момента 

концесионни 

договори в Община 

Павликени). 

10 

Предоставяне на концесия 

на рибарник – публична 

общинска собственост, 

представляващ Поземлен 

имот с идентификатор № 

55508.57.53, находящ се в 

местността „Долен 

мешелик“ по КККР на с. 

Паскалевец, община 

Павликени (№ 000053 по 

КВС), с площ от 3466 кв. м. 

Концесия за 

ползване 

Поземлен имот с 

идентификатор № 

55508.57.53, находящ 

се в местността 

„Долен мешелик“ по 

КККР на с. 

Паскалевец, с площ 

от 3466 кв. м. 

25 години не е приложимо 
не е 

приложимо 
не 

да - 

 40 лв./дка/год.  

(предвид 

концесионните 

възнаграждения по 

сключените и 

действащи към 

момента 

концесионни 

договори в Община 

Павликени). 
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11 

Предоставяне на концесия 

на рибарник – публична 

общинска собственост, 

представляващ Поземлен 

имот с идентификатор № 

63080.56.2, находящ се в 

местността „Юртлука“ по 

КККР на с. Росица, община 

Павликени (№ 056002 по 

КВС), с площ от 15604 кв. м. 

Концесия за 

ползване 

Поземлен имот с 

идентификатор № 

63080.56.2, находящ 

се в местността 

„Юртлука“ по КККР 

на с. Росица, с площ 

от 15604 кв. м. 

25 години не е приложимо 
не е 

приложимо 
не 

да - 

 40 лв./дка/год.  

(предвид 

концесионните 

възнаграждения по 

сключените и 

действащи към 

момента 

концесионни 

договори в Община 

Павликени). 

12 

Предоставяне на концесия 

на рибарник – публична 

общинска собственост, 

представляващ Поземлен 

имот с идентификатор № 

67475.112.21 по КККР на с. 

Сломер, община Павликени 

(№ 000058 по КВС), с площ 

от 12512 кв. м. 

Концесия за 

ползване 

Поземлен имот с 

идентификатор № 

67475.112.21 по 

КККР на с. Сломер, с 

площ от 12512 кв. м. 

25 години не е приложимо 
не е 

приложимо 
не 

да - 

 40 лв./дка/год.  

(предвид 

концесионните 

възнаграждения по 

сключените и 

действащи към 

момента 

концесионни 

договори в Община 

Павликени). 

13 

Предоставяне на концесия 

на рибарник – публична 

общинска собственост, 

представляващ Поземлен 

имот с идентификатор № 

67475.112.22 по КККР на с. 

Сломер, община Павликени 

(№ 000059 по КВС), с площ 

от 9268 кв. м. 

Концесия за 

ползване 

Поземлен имот с 

идентификатор № 

67475.112.22 по 

КККР на с. Сломер, с 

площ от 9268 кв. м. 

25 години не е приложимо 
не е 

приложимо 
не 

да - 

 40 лв./дка/год.  

(предвид 

концесионните 

възнаграждения по 

сключените и 

действащи към 

момента 

концесионни 

договори в Община 

Павликени). 



 

 8 

14 

Предоставяне на концесия на 

рибарник – публична 

общинска собственост, 

представляващ Поземлен 

имот с идентификатор № 

24685.26.24 (№ 000051 по 

КВС), с площ от 22137 кв. м., 

по КККР на с. Дъскот, 

община Павликени. 

Концесия за 

услуги 

Поземлен имот с 

идентификатор № 

24685.26.24 - 

рибарник, с площ от 

22137 кв. м., по КККР 

на с. Дъскот. 

25 години не е приложимо 
не е 

приложимо 
не 

да – 

40 лв./дка/ 

год. (предвид конце-

сионните възнаграж-

дения по сключените 

и действащи към 

момен-та конце-

сионни договори в 

Община Павликени). 

 

 

Специфична цел 3.3.2. „Язовири“. 

 

№
 п

о
 р

ед
 

Индивидуализация на проекта за концесия 

Максимале

н срок на 

концесията 

Строителство/услуги, 

които ще се възложат 

с концесията 

Срокове за 

изпълнение 

на 

възложеното 

строителство 

Плащания 

от 

концедента 

Концесионно 

възнаграждение 

Наименование на проекта 

за концесия 

(наименование на 

концесията) 

Наименовани

е на проекта 

за концесия 

(наименовани

е на 

концесията) 

Наименование на 

проекта за 

концесия 

(наименование на 

концесията) 

1.  
1 

Предоставяне на концесия 

на язовир – публична 

общинска собственост, 

представляващ Поземлен 

имот с идентификатор № 

24685.84.153 (№ 000153 по 

КВС), с площ от 23527 кв. 

м., ведно с водостопанско, 

хидромелиоративно 

съоръжение – публична 

общинска собственост, 

представляващо Поземлен 

имот с идентификатор (№ 

000151 по КВС), с площ от 

4171 кв. м., и двата имота 

по КККР на с. Дъскот, 

община Павликени. 

Концесия за 

услуги 

Поземлен имот с 

идентификатор № 

24685.84.153 - 

язовир, с площ от 

23527 кв. м., ведно с 

Поземлен имот с 

идентификатор 

24685.84.151 - 

водостопанско, 

хидромелиоративно 

съоръжение, с площ 

от 4171 кв. м., двата 

имота по КККР на с. 

Дъскот. 

25 години не е приложимо 
не е 

приложимо 
не 

да - 

 40 лв./дка/год.  

(предвид 

концесионните 

възнаграждения по 

сключените и 

действащи към 

момента 

концесионни 

договори в Община 

Павликени). 
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ЧАСТ ІV 

 

Приоритет 4 от Националната стратегия за развитие на концесиите: „Изграждане на нови или реконструиране, преустройване, 

възстановяване или извършване на основен ремонт на обекти, които са публична държавна собственост или публична общинска 

собственост, извън тези, които попадат в Приоритет 1, Приоритет 2 и Приоритет 3“.  

Не са предвидени проекти за концесии. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основните разходи, свързани с откриването на процедури за предоставяне на концeсии са разходи за: 

- за издаване на актуални документи за собственост – скици, характеристики на имоти, актове за общинска собственост при необходимост; 

-  за възлагане изготвянето на технически, финансово-икономически, правен и други анализи – в зависимост от спецификата на 

процедурата; 

-  за публикации в ДВ. 

Размерът на тези разходи е различен и се подхожда конкретно към всеки обект. 

 

 

 

Настоящият актуализиран план е приет с Решение № 338 от Протокол № 27/28.04.2021 г. на Общински съвет – Павликени. 

 


