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НАРЕДБА
№5
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОХРАНА И
ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ИМОТИ
В ОБЩИНАТА

Наредбата е приета с Решение № 142, протокол № 24/17.04.1998, изм. и доп. с
Решение № 14, протокол № 3/25.11.1999г., изм. и доп. с Решение № 26, протокол
№4/25.01.2008г.

м.април 1998г.

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 (1) Тази наредба се издава на основание чл.21 (2) от Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка
с чл.46 (1) т.5 от същия закон.
(2) Настоящата наредба по смисъла на чл.8 от Закона за нормативните
актове (ЗНА) урежда неуредените въпроси с местно значение в областта на
изпълнително-разпоредителната дейност на общината и конкретизира
чл.46 (1) т.5 от ЗМСМА, относно организирането и осъществяването
охраната на полските имоти.
Чл. 2 С наредбата се определят:
1. Правомощията на кметовете на кметства по организирането охраната на
полските имоти;
2. Редът за определяне на охранителните органи;
3. Редът за осъществяване охраната и опазването на земеделските имоти;
4. Редът за поведение на собствениците и ползвателите в района на
земеделските имоти;
5. Други административни разпоредби касаещи охраната и опазването на
земеделските имоти.
ГЛАВА ВТОРА
ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОХРАНАТА И ОПАЗВАНЕТО НА
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ИМОТИ
Чл.3 (1) Кметът на общината и кметовете на кметствата в съответствие с
разпоредбите на чл.46 (1) т.5 от ЗМСМА организират охраната на полските
имоти разположени на територията на общината и в съответните землища
прилежащи към отделните населени места.
(2) По смисъла на предходната алинея и в зависимост от източника на
финансирането, охраната и опазването на земеделските имоти се
организира:
1. на издръжка на общинския бюджет със средства от събрани такси по
реда на Наредба по чл.9 от Закона за местните данъци и такси ;
2. от програмата по временна трудова заетост;
3. ведомствена охрана на издръжка от съответните стопански субекти и
юридически лица.
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(3) По времетраене охраната е:
1. целогодишна;
2. сезонна;
3. периодично, чрез доброволно участие на собственици, ползватели и
ловни дружинки.
(4) При доброволно привличане на ЛРД в заградителни мероприятия по
реда на предходната ал.(3) т.3, кмета издава заповед, съгласувана с
началника на полицейския участък в съответствие с разпоредбите на чл.36
(3) от Наредба № 15 на МВР за съхраняване и носене на огнестрелно
оръжие (ДВ бр.18/97г.).
чл.4 (1) Кметовете след съгласуване със стопанските субекти и ползватели
ежегодно до 01 март издават заповед, в която се определят землищата и
имотите за осъществяване охрана на бюджетна издръжка.
(2) За зеленчукови, овощни градини и лозя групирани по местности
охраната задължително се осъществява на бюджетна издръжка, за която
собствениците и ползвателите заплащат такса по реда на ЗМДТ.
(3) За охраняваните земеделски имоти по реда на предходните алинеи (1) и
(2) собствениците и ползвателите подават декларация в същия срок, в
която посочват вида на земеделската култура, площта и
местонахождението на имота.
(4) За земеделските имоти в съседство с имоти охранявани по реда на (1) и
(2) ползвателите или собствениците задължително заплащат такса по реда
на ЗМДТ като подават декларация съгласно (3).
ГЛАВА ТРЕТА
РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И НАЗНАЧАВАНЕ НА ОХРАНИТЕЛНИТЕ
ОРГАНИ
Чл.5 (1) Кметовете на кметства назначават охранителни органи:
1. За охрана и опазване на земеделски имоти, чрез издръжка от бюджета на
общината:
- по реда на от ПМС № 66/96г. (ДВ р.29/96г.).
2. За сезонна охрана:
- с трудови договори по програмата за временна трудова
заетост.
3. За периодично осъществяване на заградителни мероприятия със заповед
определя датата, мястото и лицата от ЛРД включени доброволно в акцията,
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съгласно чл.36 (3) от Наредба № 15 на МВР от 1997г. Заповедта задължително се съгласува с началника на ПУ на РПУ на МВР.
(2) Ръководителите на стопански субекти, които са юридически лица
(кооперации, сдружения и фирми) и физически лица назначават
охранители във ведомствените охранителни органи.
(3) Списъкът на ведомствените охранителни органи задължително се заверяват от кмета на общината и началника на ПУ към РПУ на МВР.
(4) Инициативни комитети на индивидуалните земеделски стопани и
председателите на ЛРД изготвят списъци на индивидуални собственици и
членовете на ЛРД за доброволно участие в заградителни акции. Списъците
задължително се заверяват от кмета на общината и началника на ПУ към
РПУ на МВР.
(5) Инициативните комитети на индивидуалните земеделски стопани могат
да привличат охранители за сезонна охрана на издръжка на собствениците
и ползвателите по обособени групи земеделски имоти или землища.
Инициативният комитет сключва граждански договор от частен характер
със съответните охранители. Договорът нотариално се заверява от кмета на
съответното населено място.
(6) Инициативните комитети на индивидуалните земеделски стопани изготвят списък на охранителите ангажирани с граждански договор по реда
на предходната алинея (5). Списъкът се заверява от Кмета на общината и
началника на ПУ към РПУ на МВР.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОХРАНАТА И ОПАЗВАНЕТО
НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ИМОТИ
Чл.6 (1) Методическото ръководство на охранителните органи се
осъществява от органи на полицията, чрез провеждане на инструктажи на
длъжностните лица по охраната, относно осъществяване на възложените
им задължения по опазването на полските имоти.
(2) по смисъла на предходната алинея провеждането на инструктажите и
осъществяване на охранителните мероприятия от дежурните длъжностни
лица по охраната се извършват, съгласно Инструкцията за организацията и
дейността на охранителните органи по опазването на полските имоти
приета с Решение № 82, протокол № 15/26.03.1997г. на ОбС – Вълчедръм.
Инструкцията е неразделна част към настоящата Наредба.
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Чл.7 (1) Кметът на общината и Началника на ПУ към РПУ на МВР
разработват и утвърждават съвместни мероприятия за организиране и
провеждане на периодични ударни акции и заградителни мероприятия за
привличане на ловни дружинки по време на прибиране на реколтата от
земеделски култури и фази на беритбена зрелост.
ГЛАВА ПЕТА
РЕД ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ
В РАЙОНА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ИМОТИ
Чл.8 Кметовете на кметствата издават заповед за определяне реда за
движение на хора, каруци, МПС в района на земеделските имоти. В
заповедта се посочват часовете, в които се забранява това движение.
Чл.9 В земите за земеделско ползване се забранява:
1. Копаенето и разораването на пасищата, мерите и пътищата;
2. опожаряване на суха трева по пасищата и баирите;
3. Изгарянето на сухи клони и леторасли от лозите в близост
до гора;
4. Изхвърлянето на всякакъв вид отпадъци.
чл. 9а. (1) (нова – Решение № 26, протокол № 4/25.01.2008г.)Разрешава се в
землището и района на земеделските имоти на територията на общината
движение на Пътни Превозни Средства/ППС/, теглени от животинска тяга,
отговарящи на следните изисквания:
1. Каруците да са боядисани в светъл/в жълто/цвят;
2. На същите да има индивидуални номера, които да са изписани от
двете страни и задната част на каруцата на видимо място с едър шрифт и
контрастен цвят/черно/.;
3. Да имат поставени светло отразители съгласно изискванията на
ЗДвП и ППЗДвП.;
(2) (нова – Решение № 26, протокол № 4/25.01.2008г.) Забранява се движението
в землището и района на земеделските имоти на територията на общината
на Пътни Превозни Средства/ППС/ теглени от животинска тяга, които не
отговарят на изискванията по ал. 1.
Чл.10 Земеделските стопани се задължават при употреба на препарати за
растителна защита на земеделските култури и трайните насаждения да
предприемат всички необходими мерки за опазване на околната среда от
замърсяване.
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ГЛАВА ПЕТА – А
РЕД ЗА ФИНАНСОВА ИЗДРЪЖКА НА ПОЛСКАТА ОХРАНА
Чл.10 "а" (1) За осигуряване охрана и опазване на земеделските имоти
собствениците или ползвателите им заплащат годишна такса по реда на
ЗМДТ.
(2) Таксата по ал.1 се определя на декари обработваема земя по видове
култури с Наредба на ОбС по чл.9 от ЗМДТ.
(3) Общинският съвет в срок до 31.12. на предходната година одобрява
план-сметка, включваща необходимите разходи:
1. заплати и хонорари за охраната и пазачите на полските имоти;
2. за горива и поддръжка на МПС-та ангажирани за осъществяване
полската охрана;
3.други стопански разходи по осигуряване дейността на полската охрана.
(4) Общинският съвет одобрява по предложение на собствениците и
ползвателите Обществен съвет в състав от 3 до 9 души.
(5) Общественият съвет е помощен орган на кмета на общината за
осигуряване на гражданско участие със следните задачи:
1. осигурява контрол по изразходване на средствата от годишната такса по
реда на ЗМДТ;
2. прави предложение пред кмета за организацията и състоянието по опазването на полските имоти;
3. осъществява обществен контрол за дейността на полските пазачи и дава
мнение пред кмета на общината, относно дейността им.
ГЛАВА ШЕСТА
АДМИНИСТРАТИВНО -НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.11 за нарушаване на разпоредбите на тази наредба на виновните лица се
налагат глоби до 50,00 лв. ако със закон не е предвидено друго.
Чл.12 (1) Актовете за установяване на нарушения се съставят от длъжностни лица определени със заповед на кмета на общината.
(2) При нарушение и констатиране на увреждане или кражба на селскостопанска продукция и имущество, актовете за нарушения се съставят по
реда на ЗОССИ като се определя и размера на обезщетението въз основа на
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протокол съставен от комисия определена от кмета на кметството по
местонахождение на нарушението.
(3) По смисъла на предходната алинея органите на полицията извършват
конфискации на превозните средства, с които е извършена кражбата по ред
установен от Закона.
(4) Наказателните постановления се издават от кмета на кметството по
местонахождение на нарушението.
(5) Административно-наказателното производство се осъществява по реда
на чл.31 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и
Закона за административното производство (ЗАП).

7

