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

 

                       З А П О В Е Д 
 

                       № РД-02-11-4187 

                          гр. Павликени, 15.11.2022 г. 

 

 

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

администрация, чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи (ЗСПЗЗ), Заповеди  №№ ПО-09-428, 423, 419, 420, 431, 427, 418, 473, 426, 432, 429, 

422, 430, 425, 416, 421, 417, 424 от 06.10.2022 г. по чл. 37в, ал. 4 и ал. 13 от ЗСПЗЗ на 

директора на ОД „Земеделие” – Велико Търново, във връзка със Справка за размера на 

средното годишно рентно плащане за землищата от Община Павликени за стопанската 

2021/2022 г. и писмо с изх. № РД-12-02-1668-1/06.10.2022 г. на ОД „Земеделие“ – Велико 

Търново най-високата тръжна цена, на която са сключени договорите за съответното 

землище за земите от държавния поземлен фонд (ДПФ),  

   

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Земеделските земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Павликени, 

които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за 

наем или за аренда, да бъдат предоставени на ползвателите на съответните масиви по тяхно 

искане, подробно описани в Приложение № 1, неразделна част от настоящата заповед. 

2. Договорите за наем да бъдат сключени за срок от 1 (една) стопанска година – 

2022/2023 г., след заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена, на 

която са сключени договорите за съответното землище за земите от ДПФ за стопанската 

2022/2023 г. и размера на средното годишно рентно плащане за землищата от Община 

Павликени за стопанската 2021/2022 г., а именно: 

 

3. Ползвателите по т. 1 от настоящата заповед, следва да внесат дължимите суми, 

описани в Приложение № 1, по банкова сметка на общината: IBAN 

BG77UNCR75278443385100, код за вид плащане 444200, BIG UNCRBGSF в „УниКредит 

Булбанк” – Павликени и да предоставят платежен документ за направеното плащане, преди 

сключване на договора за ползване на земеделски земи от ОПФ на Община Павликени.  

4. За ползвателите на земи от ОПФ, определени със Заповедите на Директора на 

ОД „Земеделие” – Велико Търново, които не са подали заявления и които не са включени в 

настоящата заповед, да бъдат приложени разпоредбите на чл. 34, ал. 6 от ЗСПЗЗ. 

 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Анастасия Вачева – зам. - 

кмет на Община Павликени. 

№ по 

ред 
    Населено място  Цена в лв. 

 

№ по 

ред 
   Населено място  Цена в лв. 

1 с. Батак 158,00 11 с. Лесичери 224,00 

2 с. Бутово 59,00 12 с. Михалци  143,00 

3 гр. Бяла черква 211,00 13 с. Мусина 142,00 

4 с. Вишовград 73,00 14 с. Недан 54,00 

5 с. Върбовка 134,00 15 гр. Павликени  54,00 

6 с. Г. Липница 142,00 16 с. Паскалевец 106,00 

7 с. Димча 52,00 17 с. Патреш 128,00 

8 с. Д. Липница 52,00 18 с. Росица 56,00 

9 с. Дъскот 108,00 19 с. Сломер 142,00 

10 с. Караисен 20,00 20 с. Стамболово 224,00 



 Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ по 

реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за 

сведение и изпълнение. 

 

 

 

инж. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ (п)   
Кмет на Община Павликени 

 

 

        

 


