НАРЕДБА
№6
ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПОЛСКИТЕ ИМОТИ
И СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ИМУЩЕСТВО

ГЛАВА ПЪРВА
ОПАЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ИМУЩЕСТВО
Чл.1.Тази Наредба урежда реда и начина за опазването на селскостопанското
имущество и полските имоти от повреди, унищожаване, разпиляване, кражби и
присвояване.
Чл.2.ал./1./ Под “селскостопанско имущество” по смисъла на тази наредба
следва да се разбират:
1. селскостопанските земи (обработваеми земи, естествени ливади и
пасища).
2. полските култури, трайните насаждения, оранжериите.
3. селскостопанските животни и птици, пчелите, бубите, както и рибите от
водоеми на селскостопанските организации.
4. противоерозионни и мелиоративни съоръжения.
5. селскостопанските постройки, съоръжения, инвентарът, машините и
другите движими и недвижими вещи, които служат пряко на селското стопанство.
/2/. Имуществото, посочено в предходната алинея, се опазва по реда
на тази наредба, когато е собственост или е предоставено за оперативно
управление или за ползване на организации и граждани във връзка с извършена от
тях селскостопанска дейност.
/3/. Селскостопанското имущество се опазва по реда на тази наредба,
когато се намира в границите на населените места, в крайпътните ивици или в
чертите на горския фонд.
Чл.3. По реда на тази наредба се опазват и намиращи се извън Държавния
горски фонд отделни гори и горски насаждения на селскос-топански организации.
Чл.4./1/. Държавните органи, организациите и гражданите са длъжни да
пазят селскостопанското имущество и да не допускат неправомерни деяния, които
му причиняват вреди.
/2/. Селскостопанските организации организират опазването на
селскостопанското имущество от повреди, унищожаване, разпиляване, краж-би и
присвояване.
Чл.5. По този ред се определят вреди и присъждат на лицата, които
солидарно с причинителя или лично отговаряг за неговите действия.

ГЛАВА ВТОРА

ОРГАНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО
ИМУЩЕСТВО
Чл.6. Общината упражнява общото ръководство и контрол върху дейността
на всички органи, на които с тази наредба се възлага задължение за опазване на
селскостопанското имущество.
/1/. Кметовете на Кметства организират опазването на селскостопанското имущество на територията на кметството, организират и ръково-дят
полската охрана, издирват нарушителите, налагат административни на-казания.
Чл.7./1/. Полската охрана се състои от:
1. полски пазачи;
2. доброволни сътрудници;
Чл.8. Полските пазачи се назначават и освобождават със Заповед на Кмета
на Общината или на Кметовете на Кметства.
/1/. полските пазачи и доброволни сътрудници имат право;
1. когато разполагат с достатъчно данни, че се укрива незаконно при-добито
селскостопанско имущество да извършват:
а) проверка на личен багаж и превозни средства.
б) проверка през деня в дворовете и нежилищни сгради, със
съдействието на органите на РПУ, а когато е извън населеното място - в
присъствието поне на едно лице.
2. да изземват откраднатото или присвоеното селскостопанско иму-щество.
3. да заддържат животни.
4. принудително да отвеждат нарушителите в Общината или Кметст-вото,
или в най близкото поделение на полицията, когато е необходимо за установяване
на самоличността им, за разследване на нарушението или за изземване на предмета
на нарушението.
Чл.9. Полските пазачи и доброволните сътрудници са длъжни:
1. да опазват от вреди селскостопанското имущество в определените им
райони.
2. да съдействуват за предотвратяване на нарушенията и за огранича-ване
на вредите от тях.
3. да установяват вредите и издирват нарушителите.
4. да правят предложение за налагане на глоби, посредством съставе-ните
от тях актове.
5. в случаите, когато селскостопанското имущество е застрашено от
увреждане поради изоставяне, разпиляване, неправилно съхранение или
използване, да сигнализират пред съответните контролни или ръководни органи.
6. да уведомяват нарушителите за разпоредбите на чл.19.
Чл.10. Доброволните сътрудници от полската охрана се определят със
Заповед на Кмета на Общината и Кметовете на Кметства съвместно с ръководителя
на селскостопанската организация. При изпълнение на своите функции
доброволните сътрудници имат правата и задълженията на длъжностни лица.
Чл.11. /1/. Селскостопанските организации със съдействието на специализираните държавни органи и обществени организации могат да организират

групи по опазването на селскостопанското имущество от нару-шители. Лицата,
включени в групите имат правата и задълженията посочени в чл.9.
Чл.12. Права и задължения на органи за полска охрана имат и:
1. Членовете на ръководствата и контролните съвети на селскостопанските организации.
2. Служителите заемащи контролно-ревизионни длъжности в орга-низации
със селскостопанската дейност.
3. Служителите на полицията.
Чл.13./1/. Организации, които нямат своя полска охрана, и граждани които
притежават, ползват или имат право на оперативно управление върху
селскостопанското имущество, плащат годишна такса за опазване на това
имущество по тарифи определини от Общината и на Основание Закона за местните
данъци и такси.
/2/. Таксите по предходната алинея да се събират по сметка на
Общината. Набраните средства се използват за издръжка на полската охра-на, за
материално стимулиране на лицата, проявили се при опазването на
селскостопанското имущество и за други мероприятия по тази наребда.
Чл.14. Организации, които нямат полска охрана и гражданите могат да внасят
допълнително средства за назначаването на пазачи, които да охра-няват
определеното тяхно селскостопанско имущество.
Чл.15. Селскостопанските организации, съвместно със Общинския съвет и
Кметствата ежегодно да отчитат пред населението резултатите от дейността по
опазването на селскостопанското имущество.

ГЛАВА ТРЕТА
УСТАНОВЯВАНЕ НА ВРЕДИ
Чл.16./1/. Вреди се установяват по реда на тази наредба служебно с акт, който
се съставя от орган по охрана на селскостопанското имущество.
/2/. Акта трябва да отговаря на изискванията на чл. 42 и чл. 43 от ЗАНН.
/3/. Когато актосъставителя не може да установи самоличността на
нарушителя, тя се установява в най-близката Община, Кметство или поделение на
полицията.
Чл.17. В двудневен срок от съставянето на акта последният се вписва от
съставителя му в специален регистър на Общината или Кметството, на чиято
територия се намира увреденото място.
Чл.18./1/. В еднодневен срок от вписването на акта Кмета на Общината
/Кметовете на кметства/ назначава едно, а при сложни случаи повече компе-тентни
лица които:
1. установяват характера и размера на вредите.
2. изясняват други обстоятелства във връзка с деянието.

/2/ За своите констатации и оценки по предходната алинея със-тавят
протокол, който се представя в Общината /Кметството/ във възможно най-кратък
срок.
/3/. Когато наказателното постановление трябва да се издаде от друг
административнонаказващ орган, преписката по акта, зедно с протокола по
предходната алинея се изпраща от Общината /Кметството/ на съответния орган.
Чл.19. Когато до назначаване на лицата по ал 1. на предходната алинея
извършителят на вредата изплати обещетението и минималния размер на глобата,
определена по тази наредба за извършени нарушения, преписката се прекратява.
Чл.20./1/.Оценката на вредите, нанесени на селскостопанското иму-щество се
извършва:
1. По пазарни цени - на селскостопанска продукция, селскостопански
животни и птици, пчели, буби, риби.
2. По планови натурални и стойностни показатели - на полски култури,
трайни насаждения.
3. По цени на дребно, на които се търгуват присвоените предмети в момента
на оценката - на препарати, торове, горива, селскостопански инвен-тар и амбалаж.
/2/. При определяне на вредите от неполучена селскостопанска
продукция се вземат предвид реално очакваните добиви, а ако последните не могат
да се определят плановите добиви .
Чл.21./1/. В седемдневен срок от предоставянето на протокола по чл.18, ал.2,
от вписването на акта, административнонаказващият орган се произнася по
преписката като:
1. прекратява преписката, ако се установи, че няма вреди или, че те са вече
обещетени и няма основание за налагане на наказание.
/2/. В случай, че вредите са причинени виновно, административнононаказващият орган налага съответното административно наказание на
причинителя, а ако има данни за престъпление изпраща преписката на
прокуратурата.
Чл.22./1/. Налагането на административно наказание за причинени вреди на
селскостопанско имущество се извършва от административно-наказващият орган с
наказателно постановление, съобразено с разпоредбите на глава Трета от ЗАНН.
Чл.23./1/. Забранено е отсичането и изкореняването на овощни и горски
дръвчета и на лози в селскостопанските земи и по границите между тях, както и
покрай вадните течения или пътищата, където тези дървета служат за
противоерозионни или водорегулиращи цели.
/2/. Нарушителят се наказва се с глоба от 20 до 50 лева ако не подлежи
на по тежко наказание когато:
1. влиза, преминава или пуска животни през чужди стопански посеви,
трайни насаждения, без да има право, като с това причинява вреди на
селскостопанското имущество.
2. прокарва съоръжения и пътища през чужди селскостопански земи, без да
има разрешение за това от собственика им и Общината.
/3/. При повторно извършване на нарушението наказанието е в двоен
размер от наложеното първо.

Чл.24./1/. Който извършва дребна кражба, или дребно присвояване на
намиращи се в полето селскостопански култури, трайни насаждения,
селскостопанска продукция се наказва по административен ред от 20.00 до 50.00
лева, освен ако не подлежи на друго по-тежко наказание.
/2/. Когато при извършването е използвано превозно средство, размерът
на глобата е от 20.00 до 100.00 лева , като задължително се уведо-мяват органите
на РПУ.
Чл.25./1/. Органите на полската охрана могат на мястото на нарушението да
налагат глоба в размер от 10.00 лева чрез издаване на квитанция, без да съставят
акт, когато виновният или потърпевшият не оспорват нарушението.
/2/.В случаите на предходната алинея, когато виновникът или
потърпевшият не са съгласни с наложената глоба, полският пазач съставя акт, на
който се дава ход по установения ред.
Чл.26./1/. Забранява се безстопанствено пускане на добитък на паша. При
неспазване на това изискване се налага глоба в размер от 20 до 200 лева.
/2/ Добитък, пуснат в селскостопанските земи в нарушение на
определените от наредбата забрани, се задържа от органите на полската охрана в
общински капан.
/3/ Когато добитъка не е потърсен в три дневен срок от задържането и
ако не заплати глобата, разноските по храненето и гледането на животните, тези
животни се продават от Общината на търг.
/4/ Освен разноските по храненето и гледането на животните, задържани
в капана, собственикът им заплаща глоба в размер на 2.00 лева на ден.
/5/. Таксата за престой в общински капан е както следва:
- 5.00 лева на ден за едър добитък.
- 2.00 лева на ден за дребен добитък.
/6/ При самоволно освобождаване на животните от капана за
нарушителя се налага глоба в размер на 10.00 лева и възстановяване на щетите.
/7/. При повторно нарушение виновния се предава задължително на
прокурора.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
Чл.27./1/. Тази Наредба се приема на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА с
Решение на ОбС № 49 от 12.04.2000 г.
/2/ Наредбата може да бъде изменена по предложение на Кмета на
Общината, както и по реда, по който е приета.
/3/. Наредбата влиза в сила след приемането и от ОбС с. Ценово.

