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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я  

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О  

 
З А П О В Е Д  

 

№  ОА04-77 

 

Велико Търново, 07.01.2022 г. 

На основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията, 

чл. 45, ал. 4 и ал. 6 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, чл. 

37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 77б, ал. 2 от 

Празилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи, във връзка с § 2е от Допълнителни разпоредби на Закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи 

 

                                                    ВРЪЩАМ: 

 

Решение № 471 по Протокол № 36 от 22.12.2021 г. на Общински съвет – 

Павликени, с което: на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 

5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37в, ал. 16 и ал. 

17 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 14, ал. 8 от 

Закона за общинската собственост, във връзка с писма с №№ РД-12-02-1862/02.12.2021 

г., РД-12-02-1905/07.12.2021 г., РД-12-02-1982/16.12.2021 г., РД-12-02-1990/17.12.2021 

г., на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново: 

1.   Дава съгласие да бъдат предоставени за ползване за стопанската 2021/2022 г. 

имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване на земеделски земи в 

землището на Община Павликени за стопанската 2021/2022 година, съгласно 

влезлите в сила заповеди на Директора на ОД „Земеделие“ – Велико Търново 

и писма с изх. №№ РД-12-02-1862/02.12.2021 г., РД-12-02-1905/07.12.2021 г., 

РД-12-02-1982/16.12.2021 г., РД-12-02-1990/17.12.2021 г. на Директора на ОД 

„Земеделие“ – Велико Търново, за които следва да се сключат едногодишни 

договори за наем. 

 

2. Определя размер на наемната цена за предоставяне на имотите по т. 1 от 

настоящото решение, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

 

Населено място 

Цена за 

предоставяне 

на полските 

пътища 

1 Батак, Бутово, Бяла Черква, Върбовка, Г. Липница, Димча, Д. 

Липница, Дъскот, Караисен, Лесичери, Михалци, Мусина, 

55,00 
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Недан, Павликени, Паскалевец, Патреш, Росица, Сломер, 

Стамболово 

2 Вишовград 50,00 

 

 

3.  Възлага на кмета на Община Павликени да извърши всички необходими 

административни действия по изпълнение на настоящото решение при 

спазване на действащата нормативна уредба. 

 

Мотивите ми за това са следните: 

 

Протокол № 36 е получен в Областна администрация – Велико Търново с писмо, 

наш вх. № ОА04–11284/31.12.2021 г., което съобразно разпоредбата на чл. 45, ал. 4 и ал. 

6 от ЗМСМА обуславя възможност /до 07.01.2022 г., включително/ за Областен 

управител на област Велико Търново да упражни правомощието си за връщане на 

незаконосъобразните решения за ново обсъждане от общинския съвет. 

С Решение № 471 по Протокол № 36 от 22.12.2021 г., Общински съвет – 

Павликени 

дава съгласие да бъдат предоставени за ползване за стопанската 2021/2022 г. имоти – 

полски пътища, попадащи в масиви за ползване на земеделски земи в землището на 

Община Павликени за стопанската 2021/2022 година и определя наемните цени. 

Реда и условията за предоставяне на полските пътища включени в масивите за 

ползване на земеделски земи императивно са регламентирани в Глава Пета „а“ – 

ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи/ЗСПЗЗ/. 

Разпоредбата на чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ гласи, че масиви за ползване на 

земеделски земи се създават по споразумение между собствениците и/или 

ползвателите. Сключването на споразумението се ръководи от комисия за всяко 

землище на територията на общината, определена със заповед на директора на 

областната дирекция "Земеделие" в срок до 5 август на съответната година. В 

състава на комисията се включват: кметът на населеното място, съответно кметският 

наместник или оправомощени от тях длъжностни лица, представител на общинската 

служба по земеделие и представител на областната дирекция "Земеделие". При 

изготвянето на проекта на разпределение в работата на комисията участват и 

собствениците и/или ползвателите на земеделски имоти в съответното землище, 

заявили изричното си желание за участие в процедурата за създаване на масиви за 

ползване по чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ. 

Комисията изготвя доклад до директора на областната дирекция "Земеделие", 

който съдържа сключеното споразумение, разпределението на масивите за ползване, 

данни за земите по ал. 3, т. 2, за техните собственици и дължимото рентно плащане, 

въз основа на който директорът на областна дирекция "Земеделие" издава заповед 

за разпределение на масивите в землището в срок до 1 октомври на съответната 

година. В масивите за ползване могат да се включват и проектираните в плана за 

земеразделяне полски пътища и отразените в плана за земеразделяне, в картата на 

съществуващи и възстановими стари граници и в картата на възстановената 

собственост напоителни канали, които не функционират, попадащи в масиви за 

ползване на съответния ползвател, съобразно чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ. 

Съгласно разпоредбата на чл. 75б от ППЗСПЗЗ след влизането в сила на 

заповедта по чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ ползвателят на съответния масив може да подаде 

заявление до председателя на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за предоставяне 
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на: проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не са 

необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите;  напоителни канали, които не 

функционират. Въз основа на подадените заявленията директорът на Областната 

дирекция "Земеделие" подава искане до общинския съвет за предоставяне на 

имотите – полски пътища, по реда на чл. 37в, ал. 16 ЗСПЗЗ. 

Правната норма на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ предвижда, че Директорът на 

областната дирекция "Земеделие" след влизането в сила на заповедта по ал. 4 подава 

искане до общинския съвет за предоставяне на имотите – полски пътища, попадащи в 

масивите за ползване, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за 

землището. Общинският съвет приема решение в едномесечен срок от подаване на 

искането. В 7-дневен срок от влизането в сила на решението кметът издава заповед, 

която се публикува на интернет страницата на общината. В едномесечен срок от 

издаване на заповедта ползвателите внасят по банкова сметка на общината сумата за 

определените за ползване полски пътища и сключват договори за съответната 

стопанска година с кмета на общината. Когато в едномесечен срок от искането 

общинският съвет не е приел решение, директорът на Областната дирекция 

"Земеделие" определя със заповед цена на имотите – полски пътища, в размер на 

средното годишно рентно плащане за землището. Заповедта се обявява в кметството и в 

сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на 

общината и на съответната областна дирекция "Земеделие". Въз основа на заповедта 

ползвателите внасят сумата по банкова сметка на общината в едномесечен срок от 

издаването й. 

Законодателят изрично е регламентирал с § 2е от ЗСПЗЗ, че размерът на 

средното годишно рентно плащане за съответното землище от общината за 

предходната година се определя в левове за декар от комисия, назначена със заповед 

на директора на Областната дирекция "Земеделие", въз основа на данни, 

предоставени от съответната общинската служба по земеделие, за средната стойност на 

рентните вноски, изчислена на база повече от половината договори, вписани в службата 

по вписванията и регистрирани в общинската служба по земеделие. Определеният 

размер на средното годишно рентно плащане се публикува на интернет страницата на 

съответната Областна дирекция "Земеделие". 

Размерът на средното годишно рентно плащане по § 2е от ДР на ЗСПЗЗ се 

определя по начин на трайно ползване на земеделските земи по методика, 

одобрена от министъра на земеделието, храните и горите, в срок до 31 януари, 

съобразно разпоредбата на чл. 77б от ППЗСПЗЗ. 
В изпълнение на действащото законодателство със Заповед № РД-46-

28/22.01.2021 г. Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Велико Търново е 

назначил комисия за определяне на размера на средното годишно рентно плащане за 

землищата на Община Павликени.  

При направена служебна справка на официалната интернет страница на Областна 

дирекция „Земеделие“ – Велико Търново е установено следното: 

Със Заповед № ПО-09-374/19.10.2021 г., на директора на ОДЗ - Велико Търново е 

определено средното годишно рентно плащане за землището на с. Дъскот в размер на 

30,00лв/дка.  
Със Заповед № ПО-09-373/19.10.2021 г. на Директора на ОДЗ - Велико Търново е 

определено средното годишно рентно плащане за землището на с. Паскалевец в 

размер на 47,00лв./дка. 
Със Заповед ПО-09-380/20.10.2021 г. на Директора на ОДЗ – Велико Търново е 

определено средното годишно рентно плащане за землището на с. Стамболово в 

размер на 41,00лв./дка. 
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Със Заповед ПО-09-381/20.10.2021 г. на Директора на ОДЗ – Велико Търново е 

определено средното годишно рентно плащане за землището на с. Патреш в размер на 

50,00лв./дка. 
Със Заповед ПО-09-385/21.10.2021 г. на Директора на ОДЗ – Велико Търново е 

определено средното годишно рентно плащане за землището на гр. Бяла Черква в 

размер на 59,00лв./дка. 
Със Заповед ПО-09-387/21.10.2021 г. на Директора на ОДЗ – Велико Търново е 

определено средното годишно рентно плащане за землището на с. Димча в размер на 

42,00лв./дка. 
Със Заповед ПО-09-388/21.10.2021 г. на Директора на ОДЗ – Велико Търново е 

определено средното годишно рентно плащане за землището на с. Батак в размер на 

22,00лв./дка. 
Със Заповед ПО-09-390/21.10.2021 г. на Директора на ОДЗ – Велико Търново е 

определено средното годишно рентно плащане за землището на с. Сломер в размер на 

55,00лв./дка. 
Със Заповед ПО-09-396/22.10.2021 г. на Директора на ОДЗ – Велико Търново е 

определено средното годишно рентно плащане за землището на с. Долна Липница в 

размер на 51,00лв./дка. 
Със Заповед ПО-09-397/22.10.2021 г. на Директора на ОДЗ – Велико Търново е 

определено средното годишно рентно плащане за землището на с. Лесичери в размер 

на 50,00лв./дка. 
Със Заповед ПО-09-402/22.10.2021 г. на Директора на ОДЗ – Велико Търново е 

определено средното годишно рентно плащане за землището на гр. Павликени в 

размер на 53,00лв./дка. 
Със Заповед ПО-09-403/25.10.2021 г. на Директора на ОДЗ – Велико Търново е 

определено средното годишно рентно плащане за землището на с. Караисен в размер 

на 19,00лв./дка. 
Със Заповед ПО-09-406/25.10.2021 г. на Директора на ОДЗ – Велико Търново е 

определено средното годишно рентно плащане за землището на с. Бутово в размер на 

56,00лв./дка. 
Със Заповед ПО-09-441/04.11.2021 г. на Директора на ОДЗ – Велико Търново е 

определено средното годишно рентно плащане за землището на с. Михалци в размер 

на 39,00лв./дка. 
Със Заповед ПО-09-442/04.11.2021 г. на Директора на ОДЗ – Велико Търново е 

определено средното годишно рентно плащане за землището на с. Недан в размер на 

49,00лв./дка. 
Със Заповед ПО-09-496/05.11.2021 г. на Директора на ОДЗ – Велико Търново е 

определено средното годишно рентно плащане за землището на с. Вишовград в 

размер на 40,00лв./дка. 
Със Заповед ПО-09-573/24.11.2021 г. на Директора на ОДЗ – Велико Търново е 

определено средното годишно рентно плащане за землището на с. Горна Липница в 

размер на 47,00лв./дка. 
Със Заповед ПО-09-574/24.11.2021 г. на Директора на ОДЗ – Велико Търново е 

определено средното годишно рентно плащане за землището на с. Мусина в размер на 

43,00лв./дка. 
Със Заповед ПО-09-588/24.11.2021 г. на Директора на ОДЗ – Велико Търново е 

определено средното годишно рентно плащане за землището на с. Росица в размер на 

45,00лв./дка. 
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Със Заповед ПО-09-594/30.11.2021 г. на Директора на ОДЗ – Велико Търново е 

определено средното годишно рентно плащане за землището на с. Върбовка в размер 

на 48,00лв./дка. 
Общинският съвет не е съобразил, че Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи е специален закон спрямо Закона за общинската собственост и при 

наличие на предпоставките на чл. 37в, ал. 16 от с. н. а., колективният административен 

орган е длъжен да приеме надлежно решение, като не разполага с правна възможност да 

определя наемни цени за предоставяне на полските пътища различни от определените 

средни рентни плащания за съответните землища.  

Предвид гореизложеното Общински съвет – Павликени е излязъл извън 

рамките на своите правомощия, като с Решение № 471/22.12.2021 г. е приел размер 

на наемна цена за предоставяне на полските пътища, попадащи в масивите за 

ползване на земеделски земи в землището на Община Павликени в размер 

различен от средните рентни плащания, определените по законовия ред от 

Комисията назначена със Запвоед № РД-46-28/22.01.2021 г., на Директора на 

Областна дирекция „Земеделие“ Велико Търново и одобрените с горецитираните 

заповеди. 

Върнатото за ново обсъждане Решение № 471/22.12.2021 г.  не влиза в сила и 

следва да бъде разгледано от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му. 

Настоящата заповед да се връчи на Председателя на Общински съвет Павликени 

и Кмета на Община Павликени. 

 

ЛЮДМИЛА ИЛИЕВА     /П/ 

Областен управител на  

област Велико Търново 


