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Н А Р Е Д Б А 

 

за  охрана и опазване на селскостопанското имущество  

в община Самоков 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1. Тази наредба урежда опазването на селскостопанското имущество от повреди, 

унищожаване, разпиляване, кражби и присвоявания, както и реда за обезщетяване на 

причинените вреди. 

 Чл.2./1/ Под „селскостопанско имущество” по смисъла на тази наредба се разбира: 

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 селскостопанските организации; 

4. селскостопанската продукция, включително плодовете от орехови, бадемови, 

лешникови, кестенови и други плододаващи насаждения извън горските 

територии; 

5. противоерозионните и мелиоративни 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 или е предоставено за ползване във връзка с извършване на 

селскостопанска дейност. 

/3/ Селскостопанското имущество се опазва по реда на тази Наредба и когато се 

намира в границите на населените места и крайпътните ивици. 

/4/ Селскостопанското имущество, намиращо се в границите на горските територии, 

се опазва по предвидения в Закона за горите ред. Установяването на вредите на това 

селскостопанско имущество, определянето на обезщетения и налагането на 

административни наказания се извършват по реда на този закон от Изпълнителната агенция 

по горите и нейните структури. 

Чл.3. Общината, кметствата, земеделските кооперации, гражданите са длъжни да 

пазят собствените си селскостопански имоти и да не допускат неправомерни деяния, които 

им причиняват щети. 

Чл.4. По реда на тази Наредба се регламентират органите за охрана и опазване на 

селскостопанското имущество, реда за установяване на вредите,  както и административно-

наказателните разпоредби. 

Чл.5./1/ Не подлежат на установяване по реда на тази Наредба вреди, които са 

причинени: 

1. от природни бедствия; 

2. от неизвестен причинител; 

3. от лица, отговарящи по реда на Кодекса на труда и Закона за държавната 

финансова инспекция; 

4. при изпълнение на договорни задължения към увредения; 

5. в рамките на покрит от застраховка риск; 

6. на пчелни семейства, които не са вписани надлежно в общинския или кметски 

регистър, съгласно Закона за пчеларството; 

7. на селскостопанско имущество, намиращо се в райони на населени места, в 

които е забранено извършването на съответната селскостопанска дейност. 

/2/ Не подлежи на охрана и опазване селскостопанско имущество, намиращо в 

границите на държавната собственост. 
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/3/ В случаите, когато в друг закон или наредба се предвижда специален ред за 

установяване на вреди, причинени на селскостопанското имущество по определен начин 

или при определени условия, както и за изплащане на обезщетения за такива вреди, се 

прилага специалния закон/ наредба. 

 

 

ІІ. ОРГАНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ИМУЩЕСТВО 

 

 Чл.6. Кметът на общината организира, ръководи и контролира опазването на 

селскостопанското имущество на територията на общината и налага административни 

наказания. 

 Чл.7. Кметовете на кметства и кметските наместници организират охраната и 

опазването на селскостопанското имущество на територията на кметството, организират и 

ръководят полската охрана, издирват нарушителите, издават актове за нарушения и вземат 

мерки за възстановяване на вредите. 

 Чл.8. Общинска администрация има следните права и задължения: 

1. Организира и осигурява правилното прилагане на настоящата Наредба; 

2. Дава задължителни указания по опазване на селскостопанското имущество, 

както и за осъществяване на координация в дейността на съответните органи; 

3. Контролира и организира събирането и изразходването на таксите за охрана и 

опазване на селскостопанското имущество като за целта се съставя план-сметка, 

съгласно чл.24; 

4. Взема мерки за принудително изземване на незаконно завладени общински 

земи, имущество и продукция; 

5. Търси отговорност от длъжностните лица, които не упражняват правата или 

не изпълняват задълженията си съгласно тази Наредба; 

6. Координира и организира съвместно с кооперациите, частните земеделски 

производители и полицията временни или постоянни моторизирани групи за 

охрана и опазване на селскостопанското имущество. 

7. Оказва съдействие на частната охранителна дейност и на звената за 

самоохрана. 

Чл.9. Кметствата имат следните права и задължения: 

1. Създават условия и съдействат за спазване на тази Наредба; 

2. Приемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и 

организират охраната на полските имоти на своята територия; 

3. Осигуряват ползването на необходимите материално-технически средства и 

съоръжения; 

4. Изграждат и поддържат съоръжения, в който задържат животни на лица, 

нарушили настоящата Наредба; 

5. Събират определените от Общинския съвет такси за охрана и опазване на 

селскостопанското имущество; 

6. Координират и организират съвместно с кооперациите, частните земеделски 

производители и полицията временни или постоянни моторизирани групи за 

охрана и опазване на селскостопанското имущество. 

Чл.10. Земеделски кооперации и арендатори имат следните права и задължения: 

1. Земеделските кооперации и арендаторите организират охраната и опазването 

на селскостопанското си имущество самостоятелно при спазване изискванията на 

тази Наредба; 

2. Съдействат при оперативното ръководство и контролират полската охрана за 

изпълнение на правата и задълженията й, правят необходимите предложения за 

дейността й; 

3. Пряко участват в организирането на съвместни мероприятия по охраната с 

Общината, кметствата и полицията. 
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Чл.11 /1/ Община Самоков и кметствата организират полска охрана, която се състои 

от: 

1. Полски пазачи; 

2. Доброволни сътрудници. 

/2/ Длъжността „полски пазач” не може да се заема от лица, осъждани за 

престъпления, болни или трудоустроени, които не са годни да изпълняват 

задълженията си. 

/3/ Полските пазачи се назначават и освобождават от Кмета на общината по 

предложение на кметовете на населени места/ кметските наместници на трудови или 

граждански договори за определен период. Техните права и задължения се уреждат с тази 

Наредба.  

/4/ Когато разполагат с достатъчно данни, че се укрива незаконно придобито 

селскостопанско имущество, полската охрана има право: 

1. да извършва проверки на личен багаж и на превозни средства; 

2. да извършва проверки през деня в дворове и нежилищни сгради в 

присъствието на представител на Общината или кметството, а когато проверката 

е извън населеното място – в присъствието поне на едно поимено лице; 

3. да изземва откраднатото или присвоено селскостопанско имущество; 

4. да задържа в общинския /кметския/ капан животни, пуснати в земеделските 

земи в нарушение на законовите разпоредби, когато това е необходимо за 

установяване на самоличността им, за разследване на нарушението или за 

изземване предмета на нарушението. 

5. принудително да отвежда нарушителите 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. 

/5/ При изпълнение на служебните си задължения полските пазачи задължително 

носят униформено облекло, отличителен знак „бадж”, лента с надпис „Полска охрана” и 

удостоверение, издадено от Общината. 

/6/ Полските пазачи са длъжни: 

1. Да опазват от вреди селскостопанско имущество в определените им райони; 

2. да съдействуват за предотвратяване на нарушенията и за ограничаване на 

вредите от тях; 

3. да участват при установяване вредите и да издирват нарушителите; 

4. да съставят актове за констатирани нарушения; 

5. в случаите, когато селскостопанското имущество е застрашено от увреждане 

поради изоставяне, разпиляване, неправилно съхранение или използване, 

сигнализират в Общината, кметството, кооперацията, арендатора или на 

гражданите. 

/7/ Доброволните сътрудници от полската охрана се определят със Заповед на Кмета 

на Общината по предложения на кметовете и кметските наместници за селата, съвместно с 

кооперациите, арендаторите, ловно-рибарските дружинки и гражданите. При изпълнение на 

своите функции доброволните сътрудници имат правата и задълженията на длъжностни 

лица. 

/8/ Моторизираните групи от полската охрана се определят със заповед на Кмета на 

общината по предложения на кметовете и кметските наместници. За целта се използват 

определени превозни средства на Общината, кооперациите, арендаторите и/ или на 

гражданите. В заповедите се посочва регистрационния номер на превозните средства. В 

моторизираните групи участват полската охрана, доброволни сътрудници и служители на 

общината и кметствата. 

Чл. 12. Кметът на общината има право да издава заповеди, в които да регламентира 

движението извън населеното място на каруци и превозни средства през светлата част на 

деня. Заповедите се контролират от полската охрана и полицията. 
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Чл.13. Органите на МВР оказват съдействие при опазване на селскостопанското 

имущество. 

Чл.14. В Общината и кметствата на основание Закона за частната охранителна 

дейност може да се осъществява частна охранителна дейност за охрана на 

селскостопанското имущество. 

Чл.15. В населените места се изграждат общински /кметски съоръжения- капани, 

които да отговарят на следните изисквания: 

1. Да бъдат в населеното място;  

2. Да имат навес и минимум 0,500 дка земя; 

3. Да бъдат със стабилна ограда и врата под ключ. 

 

 

ІІІ. СТАТУТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОЛСКА ОХРАНА 

 

Чл. 16 /1/ Средствата, необходими за заплащането на полските пазачи, се събират от 

кметовете и кметските наместници, по ред определен от настоящата наредба, и се внасят в 

общинския бюджет. 

/2/ Тези средства се отнасят в приход на общинския бюджет, като „Други общински 

такси”. 

Чл.17/1/ Полските пазачи се назначават при условие, че собствениците или 

ползвателите на имотите в кметството или населеното място са осигурили от такси и 

дарения минимум 3 /три/ минимални работни заплати. 

/2/ Събраната сума се използва за трудови разходи на полските пазачи. 

/3/ Общинският съвет със свое решение определя дофинансирането на събраните 

суми по ал. 1, за всяка бюджетна година. 

Чл.18. Юридически и физически лица могат да внасят допълнително под формата на 

дарения средства за назначаване на пазачи, които да охраняват определено от тях 

селскостопанско имущество. 

  

 

 

ІV. УСТАНОВЯВАНЕ НА ВРЕДИ 

 

Чл.19/1/ Вредите се установяват служебно с акт, който се съставя незабавно от 

органите по охрана на селскостопанското имущество. 

 /2/ Съдържанието на акта следва да отговаря на изискванията на Закона за 

административните нарушения и наказания. 

 /3/ Когато актосъставителят не може да установи самоличността на нарушителя, тя се 

установява съвместно от Общината, кметството и полицията. 

 /4/ В двудневен срок от съставянето на акта, последният се вписва в специален 

регистър на Общината или кметството, на чиято територия се намира установената щета. 

При сложни случаи кметът назначава едно или повече компетентни лица, които: 

1. установяват характера и размера на вредата; 

2. изясняват други обстоятелства във връзка с деянието и дееца. 

/5/ За своите констатации и оценки комисията съставя протокол, който се представя в 

Общината или кметството 

/6/ Оценката за размера на вредите, нанесени на селскостопанското имущество се 

извършва: 

1. на селскостопанската продукция, селскостопански животни и птици, пчели, 

риби – по пазарни цени; 

2. на полски култури, трайни и цветни насаждения – по тарифа, утвърдена от 

министъра на земеделието и храните; 

3. на препарати, торове, горива,селскостопански инвентар и амбалаж – по 

пазарни цени; 
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4. на други видове селскостопанско имущество – по реалната му стойност, 

установена с експертна оценка; 

5. при определяне на вредите от неполучена селскостопанска продукция се 

вземат предвид реално очакваните или фактическите добиви. 

 Чл.20/1/ В  седемдневен срок от представяне на преписката и протокола по чл.16, 

ал.4, Кметът на общината се произнася по същите, 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, ако се установи, че попада под разпорежданията на 

чл.5 от тази Наредба; 

3. Определя сумата на паричното наказание – глоба; 

4. В случай, че вредите са причинени виновно, се налага административно 

наказание на причинителя, а ако има данни за престъпления – изпраща 

преписката на прокуратурата. 

/2/ Налагане на административно наказание за причинени вреди на селскостопанско 

имущество се извършва от Кмета на общината с наказателно постановление като се 

прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания. 

/3/ Когато няма основание за налагане на административно наказание, определянето 

на обезщетение за причинени вреди става със заповед на Кмета, която може да бъде 

обжалвана по реда на ГПК в законоустановения срок от съобщаването й. 

 Чл.21/1/ Всеки, който с дейността си замърсява въздуха, водите и почвата като ги 

прави негодни или опасни за селскостопанските животни и птици или за развитието на 

селскостопанските култури, трайни и цветни насаждения, отговаря за всички вреди, които 

са пряка и непосредствена последица от замърсяването. 

/2/ Когато замърсяването е резултат от разрешена по установения ред дейност, 

установяването на вредите се ограничава до размера на преките и предвидими вреди при 

условие, че кооперациите, арендаторите и личните стопани са изпълнили указанията за 

евентуални преустройства на дейността си. 

/3/ Когато замърсяването се дължи на деяние, наказуемо като престъпление или 

административно нарушение, увреденият следва да търси обезщетяване на причинените му 

вреди по общия ред. 

Чл.22/1/ В общински или охранявани от общината имоти е забранено отсичането и 

изкореняването на овощни и горски дървета и на лози в селскостопанските имоти и по 

границите между тях, както и край теченията на реките, язовирите и пътищата. 

/2/ Разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и на лозя до 1 дка се дава от 

Кмета на общината и кметовете на кметства, въз основа на писмена молба и при наличие на 

уважителни причини. 

/3/ Ореховите, лешниковите,черничевите, както и други видове дървета, 

представляващи особена ценност, се намират под режим на особена закрила, съгласно 

действащото законодателство по опазване на околната среда. 

Чл.23/1/ Забранено е преминаването през чужди земи, засадени със селскостопански 

култури, трайни и цветни насаждения, освен по установения от закона ред. 

/2/ Прекарването на проводи, инсталации и съоръжения през чужди земеделски земи, 

се допуска само когато това се извършва по законоустановения ред и при пълно 

обезщетяване на причинените вреди. 

/3/ Собственик или ползвател на земеделски земи, които нямат изход на обществен 

път, може да поискат от кмета по местонахождение на имота да му бъде разрешено право на 

преминаване през съседни земи. 

/4/ Кметът възлага на комисия от длъжностни лица да определят мястото на 

преминаване, като се спазва изискването да се причинява най-малка вреда на служещата 

земя, а също така да се определя и размера на обезщетението за вредите, които се 

причиняват на тази земя. За предоставеното право на ползване и размера на  обезщетението 

кметът издава заповед, която може да се обжалва по законовия ред. 
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/5/ Кметовете със заповед определят местата и местностите за паша на животните, 

която чрез полската охрана се довежда до знанието на пастирите. Заповедта се съгласува 

със земеделските кооперации, арендаторите и собствениците на земи, като се посочват 

улиците и черните пътища по местности за преминаване на животните. 

 

 

V. НАБИРАНЕ И ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА 

 

Чл.24/1/ За охрана и опазване на селскостопанското имущество се събира такса. 

/2/ Таксата се определя годишно на декар обработваема земя по видове култури, 

както следва: 

1. зърнени култури – 0,50лв. на дка; 

2. технически култури – 0,60 лв. на дка; 

3. зеленчуци, овощни градини и лозя – 1 лв. на дка. 

/3/ Таксите се заплащат до 30 април на текущата година. 

/4/ За набраните и изразходвани средства дирекция „Хуманитарни дейности, 

екология, търговия, туризъм и общинска собственост” съставя ежегодно план-сметка, която 

има следния вид: 

І. ПРИХОДИ 

1. Годишни такси от кооперации, арендатори, частни стопани 

2. Годишни вноски от общинския бюджет 

3. Глоби и наказателни постановления 

4. Дарения и спонсорства 

5. Приходи от общинския/кметския/ капан 

6. Доброволни вноски/кооперации, организации, граждани/ 

7. Други приходи 

ІІ.РАЗХОДИ 

1. Заплати на полски пазачи 

2. Социално и здравно осигуряване 

3. Униформено облекло на полски пазачи 

4. Оръжие и боеприпаси на полски пазачи 

5. Разходи за вещи лица и специалисти, участващи в комисии 

6. Разходи за горива при сформиране на моторизирани охран.групи 

7. Разходи за общински /кметски/ капан 

8. Други разходи 

 

Чл.25/1/ Приходите и разходите по определената план-сметка се събират и 

изразходват както следва: 

1. Приходите 

- В началото на всяка година притежателите на земеделски земи – кооперации, 

арендатори, училища, читалища, църкви, граждани и други желаещи за охрана и 

опазване на селскостопанското имущество изразяват своето желание чрез сключване 

на съвместен договор с общината. С договора се декларира и обработваемата земя по 

видове култури, за която ще се заплаща определена такса. Общината и кметствата 

събират определената с настоящата наредба такса и ги внасят в общинския бюджет. 

- Глобите и наказателните постановления се събират съгласно ЗАНН. 

- Даренията, спонсорството и доброволните вноски се събират на основание сключен 

договор между Общината, кметството и дарителя. 

- Приходи от кметския капан и други приходи се събират на основание издадена 

фактура от Общината или кметството. 

  2. Разходите: 

- Заплатите и социалните осигуровки се изразходват на основание сключени трудови 

договори и оформени разплащателни ведомости. 
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- На полските пазачи се полага униформено облекло, специални знаци за полска 

охрана, в рамките на разполагаемите средства по сметката. 

- Оръжието и боеприпасите на полските пазачи се зачислява, използва и отчита 

съгласно действащите наредби и указанията на полицията. 

- За разходи за вещи лица и специалисти, участващи в комисии се съставя протокол и 

граждански договор. 

- За горива на полските пазачи и моторизираните охранителни групи се издава пътен 

лист за определения маршрут, подписан от упълномощени лица от общината и 

кметствата. 

- Разходите за общинския /кметския/ капан се установяват с фактури. 

- Другите разходи се установяват с фактури. 

/2/ Не се разрешава разходите да превишават приходите. На виновните длъжностни 

лица се налагат съответните наказания. 

/3/ В края на всяка година приходно-разходната план-сметка се отчита пред 

сключилите договора лица и се предлага за приемане от Общинския съвет. 

 

 

VІ. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 Чл.26/1/ Добитък, пуснат в селскостопански земи в нарушение на тази Наредба и 

други законови разпоредби, когато е собственост на земеделски кооперации, арендатори, 

граждани или на неизвестно лице, се задържа от органите на полската охрана в кметските 

капани. 

 /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, животните се 

продават от Общината или кметствата на търг. От получената сума се удържа дължимото 

обезщетение за причинени вреди, разноски по гледане и хранене на животните, както и 

глоба от 100 лв. 

 /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 и той не се 

яви, за да получи остатъка от сумата, последната се внася в приходната сметка на общината. 

 Чл.27/1/ Наказва се с глоба от 100 лв. до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко 

наказание, който: 

1. отсече, унищожи или повреди без разрешение дърво или лоза, опазвани 

съгласно чл.22; 

2. влиза или преминава, или пуска животни през чужди селскостопански 

имоти с посеви, трайни или цветни насаждения, без да има право, като с това 

причинява вреди на селскостопанското имущество; 

3. прокарва инсталации, съоръжения и пътища през чужди селскостопански 

имоти, без да има разрешение, като причинява вреди на селскостопанското 

имущество; 

4. завземе без законно основание или не освободи след покана земеделски 

имот, селскостопанска постройка или друго недвижимо имущество; 

5. с неправомерни действия или бездействия причини или допусне 

причиняване на вреди на селскостопанска продукция при нейното прибиране, 

превоз, манипулиране, съхраняване и използване, или допусне нейното 

изоставяне и повреждане на място. 

/2/  При повторно извършване на нарушения по предходната алинея, наказанието е 

глоба от 200 до 1000 лв. 

/3/ Длъжностно лице, което извърши, нареди или допусне да се извърши нарушение 

по предходните алинеи в кръга на служебните задължения, ако не подлежи на по-тежко 

наказание, се наказва в случаите по ал.1 с глоба от 100 до 500 лв., а в случаите по ал.2 с 

глоба от 200 до 1000 лв.  
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Чл.28. Който открадне, присвои или извърши вещно укривателство на 

селскостопанско имущество се наказва съгласно чл.41 от ЗОСИ. 

Чл.29/1/ По отношение на съучастниците в умишлено нарушение по тази Наредба и 

по ЗОСИ се прилагат мерките, предвидени за извършеното нарушение, като се вземат 

предвид характерът и степента на тяхното участие. 

/2/ Разпоредбата на предходната алинея се прилага и по отношение на водач на 

превозно средство, който помогне на лице, извършило нарушение по тази Наредба. 

Чл.30. Наказателните постановления по тази Наредба се издават от Кмета на 

общината на основание актовете, съставени от полската охрана и полицията. 

     Чл.31. Лицата, претърпели вреди от описаните в настоящата наредба нарушения, 

могат да потърсят правата си по общия исков ред. 

 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 22, ал. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Закона за опазване на селскостопанското 

имущество /ЗОСИ/, Правилника за прилагане на ЗОСИ, Закона за местните данъци и такси, 

и е приета на заседание на Общинския съвет с Решение № 415 от протокол № 

11/25.07.2012година. 

 

 

 

 

 

                                      Председател на ОбС:/п/ 

                                                         /Ирена Коцева/ 

   

 

 


