ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОХРАНА И ОПАЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО
ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Георги Казаков
Председател на Общински съвет – Дряново
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за охрана и опазване на селскостопанското
имущество на територията на Община Дряново.
ОСНОВАНИЕ: Чл.21 ал.1 т.13 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.8 от Закона за опазване на селскостопанското
имущество.
МОТИВИ:
Съгласно разпоредбите на чл.8 от Закона за опазване на селскостопанското
имущество, кметовете на общините организират, ръководят и контролират
опазването на селскостопанското имущество на територията на общината,
организират

опазването

на

селскостопанското

имущество,

организират

и

ръководят полската охрана, издирват нарушителите, налагат административни
наказания и вземат мерки за възстановяване на вредите.
Сега действащата в община Дряново Наредба за организиране охраната на
полските имоти и селскостопанската продукция на територията на Община
Дряново

е

приета

през

2002г

(приета

с

Решение

№273

от

Протокол

№35/12.04.2002г). Вече 16 години наредбата не е променяна и актуализирана.
Считам, че е целесъобразно тя да бъде отменена и общинският съвет да обсъди и
приеме нова наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество. През
2016г в общинския съвет беше получена примерна общинска наредба за опазване
на селскостопанското имущество, разработена от екип на Национално сдружение
на общините в Република България. При изготвянето на примерната наредба,
екипът е обобщил налични към момента подобни общински наредби, както и актове
на кметове, прилагащи водещи практики при опазване на селскостопанското
имущество, съгласувал е примерния нормативен акт с представители на МЗХ и на
МВР.
Съгласно разпоредбите на чл.21 ал.1 т.13 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА,
общинският съвет определя изисквания за дейността на физическите и
юридическите

лица

на

територията

на

общината,

които

произтичат

от

екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените
места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура,
решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната
компетентност на други органи. В изпълнение на правомощията си общинският
съвет приема правилници, наредби, решения и др.
Във връзка с гореизложеното предлагам настоящия проект на Наредба за
охрана и опазване на селскостопанското имущество на територията на Община
Дряново.
Заинтересованите

лица

могат

да

представят

предложения

и

становища по проекта на Наредбата в Общински съвет - Дряново в срок до
09.07.2018г включително (30-дневен срок от публикуването ù).
Дата на публикуване: 07.06.2018г.
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НАРЕДБА
ЗА ОХРАНА И ОПАЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ИМУЩЕСТВО
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО
Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1. (1) Наредбата урежда условията и реда за опазване на селскостопанското
имущество по смисъла на чл.2 ал.1 от Закона за опазване на селскостопанското
имущество /ЗОСИ/.
ЗОСИ Чл. 2. (1) Под "селскостопанско имущество" по смисъла на този закон се разбират:
1. селскостопанските земи (обработваеми земи, естествени ливади и пасища);
2. полските култури, трайните и цветните насаждения, оранжериите;
3. селскостопанските животни и птици, пчелите, бубите, както и рибите от водоеми на
селскостопански организации;
4. (доп. - ДВ, бр. 45 от 1984 г., изм., бр. 19 от 2011 г., в сила от 9.04.2011 г.) селскостопанската
продукция, включително плодовете от орехови, бадемови, лешникови, кестенови и други
плододаващи насаждения извън горските територии;
5. противоерозионните и мелиоративните съоръжения;
6. селскостопанските постройки и съоръжения, инвентарът, машините, торовете 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 на земеделски кооперации, частни собственици и
общинска собственост или е предоставено за управление на арендатори,
наематели или граждани във връзка с извършвана от тях селскостопанска дейност.
(3) Селскостопанското имущество се опазва по реда на тази наредба и когато се
намира в границите на населените места или в крайпътните ивици.
(4) Органите на МВР и МЗХ оказват съдействие при опазване на селскостопанското
имущество.
Глава втора
ОРГАНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ИМУЩЕСТВО
Чл.2. (1) Кметът на общината:
1. организира, ръководи и контролира опазването на селскостопанското
имущество на територията на общината;
2. координира дейността на физическите, юридическите лица по чл.1 ал.2 и
компетентните органи по повод опазване на селскостопанско имущество на
територията на общината;
3. координира и организира съвместно с физическите, юридическите лица по чл.1
ал.2 и органите на МВР временни или постоянни моторизирани групи за охрана и
опазване на селскостопанското имущество;
4. отговаря за организиране на места за задържане на селскостопански животни
(добитък) в случаите по чл.39 от ЗОСИ, при следните изисквания:
а) да са разположени на подходящ терен с оглед осигуряване на охраната;
б) да имат изграден навес и минимум 0,050 дка земя;
в) имат ограда и заключваща се врата.
ЗОСИ Чл. 39. (1) Добитък, пуснат в селскостопански земи в нарушение на законни разпоредби,
когато е собственост на гражданин или на неизвестно лице, се задържа от органите на полската
охрана.
(2) Когато добитъкът не бъде потърсен в 14-дневен срок от задържането или ако в 7-дневен
срок от уведомяването собственикът не заплати разноските по храненето и гледането на
животните и дължимото обезщетение за причинените вреди, последните се продават от
изпълнителния комитет на общинския (районния) народен съвет на държавна или кооперативна
стопанска организация, която има право да купува животни от такъв вид и категория, или на
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публична продан. От получената сума се удържа дължимото обезщетение за причинени вреди,
разноските по гледане и хранене на животните, разходите по чл. 23, както и евентуалната глоба.
(3) Ако в срок 3 месеца от съобщението, когато собственикът на животните е известен, и 6
месеца от деня на продажбата, когато собственикът е неизвестен, той не се яви, за да получи
остатъка от сумата, последната се внася в приход по извънбюджетната сметка за опазване на
селскостопанското имущество.

5. отговаря за своевременното уведомяване на директора на съответната Областна
дирекция по безопасност на храните за установени нарушения по чл.139 ал.1 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност, свързани с отглеждане,
придвижване или паша на селскостопански животни без официална
идентификация с оглед издаване на разпореждане за отнемане на животните в
полза на държавата или умъртвяването им на място и транспортирането им в обект
за обезвреждане на странични животински продукти.
ЗВМД Чл. 139. (1) Забранява се:
1. (изм. – ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) отглеждането, придвижването или
транспортирането на животни, на които не е извършена официална идентификация, и на
животни, на които не са изпълнени мерките, предвидени в програмата за профилактика, надзор,
контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози;
2. (доп. – ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) отстраняването или нерегламентираната
подмяна на индивидуални ушни марки и други средства за идентификация и заличаване на
маркери на кошери;
3. транспортирането на животни без ветеринарномедицинско свидетелство, а за едрите
преживни и еднокопитните животни - и без ветеринарномедицински паспорт;
3а. (нова – ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) пускането на животни извън
животновъдния обект без придружител (собственик или гледач), освен когато животните се
намират в оградени пасища;
4. отглеждането на животни на депа за отпадъци;
5. изхранването на животни с отпадъци от депа за отпадъци;
6. придвижването или транспортирането на болни или контактни животни, освен в случаите,
когато е по разпореждане на ветеринарен лекар;
7. изхранването с кухненски отпадъци на животни, отглеждани във ферми, с изключение на
животни, отглеждани за добив на кожи;
8. (изм. – ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) използването на общински пасища и
водопои от неидентифицирани животни и такива, които не са обхванати от програмата за
профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози;
9. пасищното отглеждане на свине, с изключение на Източнобалканска порода и нейните
кръстоски;
10. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2013 г.) изхранване на селскостопански животни с растителна маса по
смисъла на чл. 11, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕО) № 1069/2009;
11. извършването на ветеринарномедицински манипулации върху животни от лица, които нямат
ветеринарномедицинско образование;
12. клането на болни или дрането и аутопсията на умрели от бяс или антракс животни;
13. употребата при животни на активни субстанции, предназначени за производство на ВМП,
или други субстанции, които могат да се използват като ВМП;
14. добивът, внасянето и изнасянето на кожи от кучета и котки;
15. (нова - ДВ, бр. 84 от 2007 г.) отглеждането на свине с цел търговия в обекти, които не
отговарят на ветеринарномедицинските изисквания;
16. (нова - ДВ, бр. 7 от 2013 г.) търговията със суровини и храни, добити от животни,
отглеждани в обекти, които не са регистрирани по чл. 51.

6. определя със заповед ред за достъп до земеделските масиви (вкл. ограничения
в тъмната част от денонощието) за времето, когато се прибира продукцията от тях,
по искане на физическите и юридическите лица техни
собственици или
ползватели;
7. определя със заповед места за организиране на изкупвателни пунктове за
селскостопанска продукция и режима на работата им;
(2) Кметът на кметство организира воденето на преписки по ЗОСИ. Кметът
определя с нарочна заповед служител от администрацията, който:
- води регистрите и досиетата;
- води преписки по ЗОСИ;
- отчита средствата постъпили по сметка за събиране на такси
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- отчита средствата постъпили по сметка от събрани глоби
(3) Преписките по ЗОСИ се образуват:
- При постъпило искане по чл.8 ал.1 от Наредбата
- При постъпил сигнал за нарушение по ЗОСИ
- При постъпила заявление за обезщетение по Глава ІІІ от ЗОСИ
(4) Преписките се завеждат в нарочен регистър, който следва да съдържа входящ
номер, дата на образуване, подател на сигнала или искането, дати на движението
по преписката, име на оправомощено лице, което ще работи по преписката, дати
и характер на всички издадени актове по преписката, дата на приключване на
преписката.
(5) Преписката се комплектова и съдържа: сигнала/искането, актовете с които се
определя оправомощено лице, което работи по преписката, всички издадени
актове във връзка с работата по преписката, окончателния акт, с който се
приключва преписката. Преписката се комплектова и с всички приходни и
разходни документи, когато по нея се събират такси или се налагат глоби.
(6) Органите на МВР оказват съдействие на органите на кметовете при опазване
на селскостопанското имущество. Извършват регулярни проверки и оказват
съдействие на кметовете за изземване на селскостопанска продукция, за която не
е налице документ удостоверяващ нейния произход.
(7) Кметовете и кметските наместници организират и провеждат мероприятията за
опазване на селскостопанското имущество от пожари по смисъла на чл.8, ал.1 от
Закона за опазване на селскостопанското имущество, като:
1. навременно разгласяват и разясняват спазването на Наредба №8121з968/10.12.2014г за правилата и нормите за пожарна безопасност при
извършване дейности в земеделските земи сред населението.
2. организират групи за гасене на пожари в земеделските масиви и
своевременното им извозване до мястото на пожара, както и оборудването им с
пожаротехнически средства за първоначално гасене;
3. организират осигуряването на подстъпи и пътища за противопожарни цели до
естествени и изкуствени водоизточници;
4. издават предписания на стопанисващите пътищата ведомства и институции
за отстраняването на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в
сервитута на пътища, които минават през и/или покрай житни посеви;
5. сигнализират Районна служба „Пожарна безопасност и защита на
населението” - при нарушаване на противопожарните правила на телефон 112;
(8) Органите на МВР оказват съдействие на органите на кметовете при опазване
на селскостопанското имущество. Извършват регулярни проверки и оказват
съдействие на кметовете за изземване на селскостопанска продукция, за която не
е налице документ удостоверяващ нейния произход.
Чл.3 (1) Физическите и юридическите лица по чл.1 ал.2 имат право да се
организират или сдружават за осъществяване охрана на селскостопанското си
имущество.
(2) За осъществяване на дейността по ал.1, физическите и юридическите лица са
длъжни да уведомят кмета на населеното място като му предоставят информация
относно създадената организация по охраната, както и лицата участващи в
охраната.
(3) При поискване от лицата по ал.1 кметът на общината/кметството, или
определени от него длъжностни лица, им съдействат за наемане на охранители.
Кметовете могат да съдействат и за контрол по целесъобразното разходване на
събраните от лицата средства.
Глава трета
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
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Чл.4. (1) Физическите и юридическите лица, извършващи селскостопанска
дейност:
1. организират самостоятелно опазването на селскостопанското си имущество
от повреди, унищожаване, разпиляване, кражби и присвоявания;
2. правят предложения пред органите на местната власт за подобряване
дейността по опазване на селскостопанското имущество на територията на
общината;
3. участват в организирането и провеждането на съвместни дейности по
опазване на селскостопанското имущество на територията на общината.
Чл. 5. В изпълнение целите на Наредбата, физическите и юридическите лица,
осъществяващи дейности в земеделските земи, спазват следните правила и
извършват следните дейности:
1. да приведат в изправност наличните пожаротехнически средства за гасене на
пожари;
2. да използват в жътвената кампания земеделската техника, на която е
извършен годишен технически преглед и е допусната от органите за ПБЗН,
удостоверено с протокол;
3. да организират провеждането на инструктажи за пожаробезопасна работа на
участниците в прибирането на реколтата, за което да се изготвят протоколи;
4. да отделят площите, засети с житни култури, с пожарозащитни ивици с
ширина не по-малко от 6м от горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни
паркове, от автомобилни пътища, от огради на газоразпределителни и катодни
станции, кранови възли и съоръжения на магистралните газопроводи,
петролопроводи, газостанции, бензиностанции и други обекти;
Чл.6. Собствениците на изкупвателни пунктове за селскостопанска продукция,
определени по реда на чл.2 ал.1 т.7, са длъжни:
1. преди започване на дейността да уведомят писмено общината за стартиране
дейността на организираните от тях пунктове и складове за изкупуване на
селскостопанска продукция;
2. да водят книга за изкупените, реализираните и налични количества
селскостопанска продукция, като записват и от кого е изкупена тази продукция;
3. да следят за произхода на продукцията, като изискват при изкупуването
декларация, удостоверяваща, че тя е собствено производство или начина на
придобиването ù;
Чл.7. Прекарването на добитъка и организацията на пашата се извършват в
съответствие с изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и
ЗСПЗЗ.
(1) Прекарването на стадата до съответните пасища се извършва само по
определените маршрути, като задължително се съпровождат от пастир.
Маршрутите, задължително се съобразяват със собствеността на земята, през която
се прекарват.
(2) Забранено е прекарването на селскостопански животни през частни имоти,
независимо от това дали се обработват или не.
(3) Собствениците на селскостопански земи, разположени покрай пътищата за
основни прокари на животни към паша са длъжни сами да ограждат имотите си
откъм страната на движението.
Глава четвърта
ОПАЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ИМУЩЕСТВО
Чл.8. (1) Кметът на общината сключва трудови или граждански договори с полски
пазачи за определен период.
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(2) При изпълнение на служебните си задължения полските пазачи задължително
носят униформено облекло, отличителен знак с надпис „Полска охрана“ и
удостоверение, издадено от кмета на общината.
(3) Полските пазачи и доброволните сътрудници, съгл. чл.9, 10 и 11 от ЗОСИ, се
определят със заповед на кмета на общината по предложение на кметовете на
кметства и кметските наместници.
ЗОСИ Чл. 9. (Доп. - ДВ, бр. 36 от 1979 г., изм., бр. 45 от 1984 г.) (1) Полската охрана се състои
от:
1. полски пазачи;
2. доброволни сътрудници.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.).
(3) (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г.).
Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 1984 г., бр. 44 от 1996 г.) Полските пазачи се назначават и
уволняват със заповед на кмета на района или кметството.
(2) Правата и задълженията на полските пазачи се уреждат с този закон и правилника за
прилагането му.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 1979 г., изм., бр. 45 от 1984 г.) Полските пазачи и доброволните
сътрудници имат право:
1. когато разполагат с достатъчно данни, че се укрива незаконно придобито селскостопанско
имущество, да извършват:
а) проверки на личен багаж и превозни средства;
б) проверки през деня в дворове и нежилищни сгради в присъствието на представител на
общинския (районния) народен съвет или кметството, а когато проверката е извън населеното
място - в присъствието поне на едно поемно лице;
2. да изземват откраднатото или присвоеното селскостопанско имущество;
3. да задържат животни в случаите по чл. 39;
4. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г.) принудително да отвеждат нарушителите
в общинския (районния) народен съвет, в кметството или в най-близкото районно управление
на МВР, когато това е необходимо за установяване на самоличността им, за разследване на
нарушението или за изземване на предмета на нарушението.
(4) При изпълнение на служебните си задължения полските пазачи задължително носят
униформено облекло и имат право да носят оръжие.
(5) (Нова - ДВ, бр. 45 от 1984 г., изм., бр. 58 от 2017 г. , в сила от 18.07.2017 г.)
Министерството на земеделието, храните и горите определя нормативи за броя на полските
пазачи в селскостопанските организации.
Чл. 11. (1) (Доп. - ДВ, бр. 45 от 1984 г.) Доброволните сътрудници от полската охрана се
определят със заповед на кмета на района или кметството съвместно с ръководителя на
селскостопанската организация.
(2) При изпълнение на своите функции доброволните сътрудници имат правата и задълженията
на длъжностни лица.

(4) Кметът на общината може да определи със заповед моторизирани групи на
полската охрана по предложение на кметовете и кметските наместници, като
определя режима на работа и отговорностите им. В заповедта може да се включат
разпореждания относно:
- ползване на МПС - собственост на общината, на физическите и на юридическите
лица по чл.1 ал.2 с посочване на регистрационния номер на превозните средства;
- участие в моторизираните групи както на полски пазачи, така и на доброволни
сътрудници и служители на общинската администрация.
Чл.9 (1) Назначените полски пазачи и определените доброволни сътрудници имат
права съгласно чл.10 ал.3 от ЗОСИ.
ЗОСИ Чл. 10. (3) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 1979 г., изм., бр. 45 от 1984 г.) Полските пазачи и
доброволните сътрудници имат право:
1. когато разполагат с достатъчно данни, че се укрива незаконно придобито селскостопанско
имущество, да извършват:
а) проверки на личен багаж и превозни средства;
б) проверки през деня в дворове и нежилищни сгради в присъствието на представител на
общинския (районния) народен съвет или кметството, а когато проверката е извън населеното
място - в присъствието поне на едно поемно лице;
2. да изземват откраднатото или присвоеното селскостопанско имущество;
3. да задържат животни в случаите по чл. 39;
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4. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г.) принудително да отвеждат нарушителите
в общинския (районния) народен съвет, в кметството или в най-близкото районно управление
на МВР, когато това е необходимо за установяване на самоличността им, за разследване на
нарушението или за изземване на предмета на нарушението.

(2) Назначените полски пазачи и определените доброволни сътрудници имат
задължения съгласно чл.12 от ЗОСИ.
ЗОСИ Чл. 12. 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 ограничаване на вредите от тях;
3. да установяват вредите и издирват нарушителите;
4. да налагат глоби и да събират обезщетения в случаите, посочени в този закон;
5. в случаите, когато селскостопанско имущество е застрашено от увреждане поради изоставяне,
разпиляване, неправилно съхранение или използуване, да сигнализират пред съответните
ръководни и контролни органи;
6. (нова - ДВ, бр. 45 от 1984 г.) да съставят актове за констатирани нарушения по този закон;
7. (нова - ДВ, бр. 45 от 1984 г.) да уведомяват нарушителите за разпоредбата на чл. 21.

Глава пета
ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЛСКАТА ОХРАНА
Чл.10 (1) В случаите по чл.3 ал.3, при поискване от физическите и юридическите
лица по чл.1 ал.2, кметът на общината/кметството или определено от него
длъжностно лице им съдейства при набирането на определена от тях
годишна/сезонна вноска за опазване на имуществото им.
(2) Физически лица и юридически лица по чл.1 ал.2 могат допълнително да даряват
на общината парични средства за назначаване на полски пазачи, които да
охраняват определено от тях селскостопанско имущество.
Глава шеста
УСТАНОВЯВАНЕ НА ВРЕДИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Чл.11. (1) Вредите, които се обезщетяват по реда на тази наредба се установяват
по заявление на увредения или служебно с акт, който се съставя незабавно от
упълномощените по тази наредба лица.
(2) Актът следва да се състави по изискванията на чл.42 и чл.43 от Закона за
административните нарушения и наказания.
(3) Когато актосъставителя не може да установи самоличността на нарушителя, тя
се установява със съдействието на общината, кметството или РУ – Полиция.
Чл.12. (1) Комисия от община Дряново, сформирана със заповед на
общината, на основание на чл.20 от ЗОСИ:
1. установяват характера и размера на вредите;
2. определят размера на обезщетението;
3. изясняват други обстоятелства във връзка с деянието.

кмета на

ЗОСИ Чл. 20. (1) В еднодневен срок от вписването на акта кметът на района или кметството
назначава едно, а при сложни случаи и повече компетентни лица, които:
1. установяват характера и размера на вредите;
2. определят размера на обезщетението;
3. изясняват други обстоятелства във връзка с деянието.
(2) За своите констатации и оценки лицата по предходната алинея съставят протокол, който се
представя в общинския (районния) народен съвет във възможно най-кратък срок.
(3) (Нова - ДВ, бр. 45 от 1984 г.) Когато наказателното постановление или заповедта за
обезщетяване на вредите трябва да се издаде от друг административнонаказващ орган,
преписката по акта с протокола по предходната алинея се изпраща от кмета на района или
кметството на съответния орган.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 45 от 1984 г.) Държавните органи и организациите са длъжни да
оказват пълно съдействие на лицата по алинея първа при изпълнение на поставените им задачи.
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(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 45 от 1984 г.) Когато в акта има точни данни за размера на вредите,
кметът на района или кметството може сам да определи размера на обезщетението, без да
назначава лица по алинея първа.

(2) За своите констатации и оценки, комисията съставя протокол, съгласно ЗОСИ.
(3) Когато в акта има точни данни за размера на вредите кметът на общината или
кметовете на кметства могат сами да определят размера на обезщетението без да
назначават лица по алинея първа.
Чл.13. Ако нарушителят възстанови вредите, административно наказателна
преписката се прекратява с мотивирана резолюция на Кмета на Община Дряново.
Чл.14. (1) Оценката на вредите, нанесени на селскостопанското имущество се
извършва:
1. на селскостопанска продукция, селскостопански животни и птици, пчели,
буби, риби - по пазарни цени;
2. на полски култури, трайни и цветни насаждения - по тарифа, утвърдена от
министъра на земеделието и горите или по пазарни цени.
3. на препарати, торове, горива, селскостопански инвентар и амбалаж - по
пазарни цени.
4. на други видове селскостопанско имущество – по реална стойност съгласно
правилника по ЗОСИ.
(2) При определяне на вредите от неполучена селскостопанска продукция се
вземат в предвид очакваните добиви, а ако не могат да се определят се приемат
средните добиви за района.
Чл.15. В седем дневен срок от представянето на протокола по чл.12 ал.2
административно наказващият орган се произнася по преписката съгласно чл.24
от ЗОСИ.
ЗОСИ Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 1984 г.) В 7-дневен срок от представянето на протокола
по чл. 20, ал. 2, а в случаите по ал. 4 на същия член - 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 обезщетени и няма
основание за налагане на наказание;
2. прекратява преписката или я изпраща на компетентния орган, ако се установи, че случаят
попада под разпорежданията на чл. 6 от този закон;
3. ако се установи, че има причинени вреди, определя разноските по чл. 23, а също и дължимото
обезщетение в пълния му размер, без да е необходимо искане от увредения, освен ако
последният заяви, че ще търси заплащане на вредите по общия исков ред.
(2) В случай, че вредите са причинени виновно, административнонаказващият орган налага и
съответното административно наказание на причинителя, а ако има данни за престъпление изпраща преписката на прокуратурата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 1984 г.) В случаите по предходната алинея, ако има вреди и
причинителят е известен, но прокурорът прекрати преписката поради липса на престъпление
или тя бъде изпратена на другарския съд, обезщетението за вредите и разноските се определя
от административнонаказващия орган по реда на този закон.

Чл.16. (1) Определянето на обезщетение и налагането на административно
наказание за причинени вреди на селскостопанско имущество се извършват от
административно наказващия орган с наказателно постановление, съгласно чл.25
от ЗОСИ.
ЗОСИ Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 1984 г.) Определянето на обезщетение и налагането на
административно наказание за причинени вреди на селскостопанско имущество се извършват
от административнонаказващия орган с наказателно постановление, по отношение на което,
доколкото не е предвидено друго в този закон, се прилагат разпоредбите на глава трета от
Закона за административните нарушения и наказания с изключение на чл. 56.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 1984 г.) Когато няма основание за налагане на административно
наказание, определянето на обезщетение за причинени вреди става със заповед на
административнонаказващия орган, която може да бъде обжалвана по реда на Гражданския
процесуален кодекс пред районния съд в 14-дневен срок от съобщаването й.
(3) Районният съд разглежда делото по същество и се произнася с решение, което не подлежи
на обжалване.
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(2) Когато няма основание за налагане на административно наказание,
определянето на обезщетение за причинени вреди става със заповед на Кмета на
Община Дряново, която може да бъде обжалвана пред Административния съд по
реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването ù.
Чл.17. (1) Не подлежат на установяване и обезщетяване по реда на тази наредба
вреди, които са причинени:
1. от природни бедствия;
2. от неизвестен извършител;
3. при изпълнение на договорни задължения към увредения;
4. в рамките на покрит от застраховка риск;
5. на пчелни семейства, които не са регистрирани по надлежния ред;
6. на селскостопанско имущество, намиращо се в райони на населени места, в
които е забранено извършването на съответната селскостопанска дейност.
Чл.18. (1) Изземва се от органите на МВР селскостопанска продукция, за която не
е наличен документ за произход и не е възможно същият да бъде установен.
Иззетата продукция се предава на Кмета на Община Дряново или оправомощено
от него длъжностно лице от общинската администрация с протокол.
(2) Добитък, пуснат в селскостопански земи в нарушение на разпоредбите на тази
наредба, когато е собственост на гражданин или на неизвестно лице се задържа и
се гледа в подходящи помещения, определени от кмета на общината.
(2) Когато добитък не бъде потърсен в 14-дневен срок от задържането или ако в
7-дневен срок от уведомяването собственикът не заплати разноските по храненето
и гледането на животните и дължимото обезщетение за причинени вреди,
последните се продават чрез търг с явно наддаване, а от получената сума се
удържа дължимото обезщетение за причинените вреди, разноските по гледане и
хранене на животните, както и наложената глоба.
(3) Ако в срок от три месеца от съобщението, когато собственикът на животните е
известен и 6 месеца от деня на продажбата, когато собственикът е неизвестен той
не се яви, за да получи остатъка от сумата, тя се внася в отделна партида в
набирателна сметка в общината за издръжка и вреди.
Чл.19. (1) Отнетите вещи, предмет на нарушението се съхраняват на места,
определени от кмета на общината до влизане в сила на наказателното
постановление. Ако дотогава вещите не бъдат потърсени от собствениците им
подлежат на продажба - чрез публичен търг.
(2) Отнетата селскостопанска продукция, подлежаща на бързо разваляне се
предава с протокол на организации на общинска издръжка, които могат да я
оползотворят или се обявяват за продан по пазарни цени.
(3) Продукцията, която не може да бъде оползотворена се предава като вторични
суровини или се бракуват по установения ред.
(4) Задържаните, при кражби от земеделски земи общинска собственост – дървета
и дървен материал до 4 кубика, се предават с протокол на организации на
общинска бюджетна издръжка. Над 4 кубика се продават на търг с минимална цена,
определена съгласно тарифа за корен в наредба на общинския съвет.
Глава седма
АДМИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.20. (1) Наказват се с глоба от 100 лв до 500 лв ако не подлежи на по-тежко
наказание, които:
1. влиза, преминава с моторни превозни средства или с превозни средства с
животинска тяга, пуска животни през селскостопански земи с посеви, трайни
или цветни насаждения, като с това причинява вреди на селскостопанското
имущество.
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2. завземе, без законно основание или не освободи след покана общинска и
държавна
земеделска
земя,
селскостопанска
постройка
или
друго
селскостопанско имущество.
3. отсече, унищожи или повреди без разрешение дърво или лоза, опазвани
съгласно чл.чл.32-34 от ЗОСИ.
ЗОСИ Чл. 32. (1) Забранено е отсичането и изкореняването на овощни и горски дървета и на
лози в селскостопанските земи и по границите между тях, както и покрай водните течения и
пътищата.
(2) Разрешение за отсичане и изкореняване до пет дървета и на лозя до 1 декар се дава от
кмета на района или кметството въз основа на писмена молба и при наличие на уважителни
причини.
(3) Разрешение за отсичане и изкореняване на по-голям брой дървета и на лозя над 1 декар се
дава от началника на управление "Земеделие" при общинската администрация въз основа на
писмена молба и при наличие на крайно уважителни причини.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г.) Отказът да се даде разрешение в случаите по предходните
алинеи може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред кмета на
общината в 7-дневен срок от съобщението.
Чл. 33. Не се разрешава отсичане или изкореняване на дървета, които се намират на стръмни
терени с наклон над 12 градуса, в ерозирани земи, във водосборните райони на язовири или
край брегове на реки и дерета, където тези дървета служат за противоерозионни или
водорегулиращи цели.
Чл. 34. (1) Ореховите, кестеновите, бадемовите, лешниковите и черничевите дървета, както и
други видове дървета, представляващи особена ценност за селското стопанство, се намират под
режим на особена закрила.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2017 г. , в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните
и горите утвърждава наредба за подлежащите на особена закрила дървета, тяхното опазване,
използуване, отсичане и заменяне.

4. не изпълни заповедта за достъп до масиви по чл.2 ал.1 т.6;
5. не изпълни заповедта за определяне на местата и режима на работа на
изкупвателните пунктове по чл.2 ал.1 т.7;
(2) При повторно нарушение по предходния член наказанието е глоба от 200 лв до
1000 лева.
Чл.21. (1) Който открадне, присвои или извърши вещно укривателство на
селскостопанско имущество, когато стойността на предмета не надвишава 150 лева
по цени на дребно се наказва по административен ред с глоба от 50 лв до 500 лв,
но не по-малко от тройния размер на стойността на предмета. Селскостопанската
продукция, за която не е налице документ удостоверяващ нейния произход, и
такъв не може да се установи се изземва от Кмета на общината или оправомощено
от длъжностно лице от общинската администрация, за което се съставя протокол.
(2) Когато нарушението по предходната алинея е извършено през нощта или при
извършването му е използвано моторно превозно средство или е ползвано
превозно средство с животинска тяга се налага глоба от 150 лв до 500 лева.
Чл.22. (1) За нарушение на останалите
разпоредби на тази наредба на
нарушителите се налага глоба от 100 до 500 лева.
(2) При повторно извършване на нарушения по предходната алинея, наказанието
е глоба от 200 до 1000 лв.
Чл.23. (1) Актовете за установяване на нарушенията по наредбата се издават от:
1. Кметовете на населените места.
2. Упълномощени служители от РУ на МВР Дряново при ОДМВР – Габрово.
3. Упълномощени служители от община Дряново.
(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или от негов
заместник въз основа на акт, съставен от длъжностни лица, посочени в Наредбата.
Сумите от наложените глоби постъпват в общинския бюджет.
Чл.24. Административно наказателното производство се извършва по реда на
Закона за административните нарушения и наказания.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.25. (1) Селскостопански животни (добитък) по смисъла на тази наредба са едри
и дребни преживни животни, свине и еднокопитни (коне, магарета, и техните
хибриди).
(2) Продукти, подлежащи на бързо разваляне са със срок на трайност до 7 дни.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се приема на основание чл.21 ал.1 т.13, чл.21 ал.1 т.23 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация и чл.8 от Закона за
опазване на селскостопанското имущество.
§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на Общината и кметовете и
кметски наместници на населени места.
§ 3. Наредбата е приета с Решение №…… от Протокол №…… / ……… на Общински
съвет – Дряново.
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