ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЗЛАТИЦА

НАРЕДБА
ЗА ОПАЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО
ИМУЩЕСТВО
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

Юли 2013 г.
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НАРЕДБА
за опазване на селскостопанското имущество
на територията на община Златица
РАЗДЕЛ Ι
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тази наредба определя реда и начина за опазване на селскостопанското
имущество от повреди, унищожаване , разпиляване, кражби и присвояване
Чл. 2. (1) Под „селскостопанско имущество” се разбира:
1.Селскостопански земи (обработваеми земи, естествени ливади и пасища);
2. Полски култури, трайни и цветни насаждения;
3. Селскостопански животни и птици;
4. Селскостопанска продукция, извън горските територии;
5. Селскостопанските постройки и съоръжения, инвентарът, машините и
торовете и др., които служат пряко на селското стопанство;
(2) Селскостопанското имущество се опазва и когато се намира и в границите на
населените места и в горските територии по смисъла на Закона за горите;
Чл. 3. На опазване подлежат и намиращите се извън горските територии отделни
дървета.
Чл. 4. Държавните органи, организациите и гражданите са длъжни да пазят
селскостопанското имущество и да не допускат неправомерни деяния, които му
причиняват вреди.
Чл. 5. (1) По реда на тази наредба се установяват и обезщетяват вреди,
причинени на селскостопанско имущество. По същия ред се определят вреди и
присъждат обезщетения и срещу лицата, които солидарно с причинителя или лично
отговарят за неговите действия.
Чл. 6. (1) Не подлежат на установяване и обезщетяване на вреди, които са
причинени:
1.от природни бедствия;
2.от неизвестен причинител;
3.при изпълнение на договорни задължения към увредения;
4.на пчелни семейства, които не са вписани в регистъра на Община Златица ;
(2) в случаите, когато друг закон предвижда специален ред за установяване на
вреди върху селскостопанско имущество и присъждане на обезщетения, по определен
начин или при определени условия, прилага се специалния закон.
РАЗДЕЛ ІΙ
ОРГАНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ИМУЩЕСТВО
Чл. 7. (1) Кмета на Община Златица, ръководи и контролира опазването на
селскостопанското имущество на територията на Общината;
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(2) Кметовете на кметствата Карлиево, Църквище и Петрич организират
опазването на селскостопанското имущество в района на кметството;
Чл. 8. Полската охрана се състои от:
1. полски пазачи;
2. доброволни сътрудници.
Чл. 9. Полските пазачи имат право:
1. да проверяват личен багаж и превозни средства, когато разполагат с
достатъчно данни за извършено нарушение;
2. да изземват откраднато или присвоено селскостопанско имущество;
3. да задържат животни, когато са пуснати неправомерно в селскостопански
имоти;
Чл. 10. (1) Доброволните сътрудници от полската охрана се определят със
заповед на Кмета на Община Златица;
(2) Доброволните сътрудници имат правата и задълженията на полски пазачи.
Чл. 11. Полските пазачи и доброволните сътрудници са длъжни:
1. да опазват от вреди селскостопанското имущество в определените им райони;
2. да съдействат за предотвратяване на нарушенията и за ограничаване на
вредите от тях;
3. да установяват вредите и да издирват нарушителите;
4. да налагат глоби, съгласно чл.28 и да съставят актове за констатирани
нарушения;
5. да носят униформено облекло, предоставено им от общината.
Чл. 12. Редът за установяване на вреди и обезщетяване се извършва по реда на
Глава ІІІ от Закона за опазване на селскостопанското имущество.
РАЗДЕЛ ΙΙΙ
ОПАЗВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
Чл.13. (1) Забранено е отсичането и изкореняването на овощни и горски дървета
и на лози в селскостопански земи и по границите между тях;
(2) Разрешение за отсичане и изкореняване до 5 (пет) дървета и лозя до 1 дка се
дава от Кмета на Община Златица, въз основа на писмена молба и при наличие на
уважителни причини;
Чл.14. (1) Ореховите, кестеновите, бадемовите и черничевите дървета се
намират под режим на особена закрила;
(2) Тяхното опазване, използване и отсичане се осъществява по утвърдена от
министъра на земеделието и храните наредба.
РАЗДЕЛ ΙѴ
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ОПАЗВАНЕТО НА
СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ИМУЩЕСТВО
Чл.15. (1) Кметът на Община Златица ежегодно, съобразено с климатичните
условия, забранява пашата на едър и дребен рогат добитък в полските имоти;
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(2) Целогодишно се забранява пашата в люцерновите и овощни насаждения;
(3) Стопаните, притежаващи люцернови насаждения в компактни ливадни
масиви, следва да ги ограждат по начин, възпрепятстващ достъпа на животни.
Чл.16. Забранено е преминаването през чужди земи, засадени със
селскостопански култури, трайни и цветни насаждения, освен при установено право на
преминаване
Чл.17. Забранява се движението на МПС и каруци по полските пътища и
селскостопански имоти за времето от 22:00 до 06:00 часа.
Чл.18. Забранява се брането на билки, гъби, семена и др. , без съответното
разрешение от Община Златица и заплащане на такса съгласно чл.10, ал.4 от Наредбата
за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на
територията на Община Златица./ Отпада с Решение 176/26.03.2021 г.по Протокол№23,
поради отмяна на наредбата за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на
общински пасища и мери на територията на община Златица с Решение
№261/16.08.2017 г. на ОбС Златица/
Чл.18./ Нов по Решение 176/26.03.2021 г.по Протокол№23 на ОбС/Забранява се
брането на билки, гъби, семена и др., без съответното разрешение от община Златица и
заплащане на такса по реда на чл.120, ал.1, т.3 от Закона за горите.
Чл.19. Собствениците на животни и отговорниците на стада, изкарани на полска
и горска паша, в срок до 31.03. подават в ОбА - Златица декларация по образец за
имотите, определени за паша, както и местата за престой през тъмната част на
денонощието на селскостопанските животните.
Чл.20. Всички собственици на животни заплащат следните такси:
1.Такса полска паша, съгласно чл.56 от Наредбата за
определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Златица
2. Такса горска паша, съгласно решение на ОбС Златица, приемано ежегодно по
реда на Закона за горите.
Чл.21. Забранява се пашата на:
1. неидентифицирани (без ушни марки) и нечипирани животни;
2. болни и заразени животни;
3. животни без ежедневен надзор.
РАЗДЕЛ Ѵ
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 22. Актовете за установяване на административни нарушения по тази
наредба се съставят от полската охрана и длъжностни лица, определени със заповед на
кмета на община Златица.
Чл. 23. Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Златица.
Чл. 24. Установяването и присъждането на обезщетение за причинени вреди на
селскостопанско имущество, става по реда на Закона за опазване на селскостопанското
имущество и Правилника за прилагане на Закона за опазване на селскостопанското
имущество.
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Чл.25. (1) Добитък, пуснат в селскостопански и общински земи в нарушение на
законните разпоредби се задържа от органите на полската охрана в общинския капан,
независимо чия собственост е.
(2) Освен разноските по изхранването и гледането на животните, задържани в
капана, собственикът заплаща глоба в размер на 5,00 лева за ден./Отпада с Решение
176/26.03.2021 г.по Протокол№23 на ОбС/
(2)Нова по Решение 176/26.03.2021г. по Протокол№23 на ОбС/ За един ден
престой в общинския капан се заплаща глоба в размер:
1. За едър добитък - 50.00 лв.
2.За дребен добитък – 30.00 лв.
Освен дължимата глоба на ден на собствениците на животни ще им бъде съставен
АУАН
(3) Хванатите безстопанствени животни, които са неидентифицирани и
нечипирани, ще се освобождават след заплащане на глоба от собственика и разходите
по чипирането.
(4) 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 по цени, определени от кмета на общината или кметовете на
кметства и дължимото обезщетение за нанесените вреди, тези животни се продават на
публичен търг от Кмета на Общината, съответно Кметските наместници.
(5) При самоволно освобождаване на животните от капана, на нарушителя се
налага глоба 150 лв. и възстановяване на щетите.
(6) Нова по Решение 176/26.03.2021г. по Протокол№23 на ОбС/Общинският
капан се намира в общинския поземлен имот с идентификатор 31044.503.73 по КККР и
има условия за отглеждане на животните, съобразени с техните физиологически и
поведенчески особености и хуманно отношение към тях в изпълнение на изискванията
на Закона за защита на животните.
(7) Нова по Решение 176/26.03.2021г. по Протокол№23 на ОбС/В изпълнение на
чл.25 от Наредбата събраните средства по ал.2ще се използват за залавяне, гледане и
изхранване на заловените животни в общинския капан.
Чл.26. (1) Наказва се с глоба от 100 до 500 лева, ако не подлежи на по-тежко
наказание, който:
1. отсече, унищожи или повреди без разрешение дърво или лоза;
2. влиза или преминава, или пуска животни през селскостопански земи с посеви,
трайни и цветни насаждения, без да има право, като с това причинява вреди на
селскостопанско имущество;
3. прокарва инсталация, съоръжения и пътища през чужди селскостопански
земи, без да има право, като с това причинява вреди на селскостопанско имущество;
4. завземе без законно основание или не освободи след покана обществена
селскостопанска земя, постройка или друго недвижимо селскостопанско имущество;
(2) При повторно извършване на нарушение, наказанието е от 150 до 800 лева.
Чл.27. (1) При кражба, присвояване или вещно укривателство на
селскостопанско имущество, когато стойността на предмета не надвишава 150 лв. по
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цени на дребно, се наказва с глоба от 50 до 800 лв., но не по - малко от тройния размер
на стойността на предмета.
(2) когато нарушението е извършено нощно време или при извършването му е
използвано немоторно превозно средство, се налага глоба от 15 до 800 лева.
(3) ако при извършване на деянието са причинени вреди на селскостопанско
имущество, административно наказващия орган определя и обезщетение.
Чл.28. При маловажни нарушения, които са установени в момента на
извършването им, на мястото на нарушението се налага глоба с фиш на стойност от 10
до 50 лева, съгласно чл. 58 от Наредбата за обществения ред на територията на община
Златица.

РАЗДЕЛ ѴΙ
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.29. Наредбата се приема на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1,
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и може да бъде
отменяна, изменяна и допълвана по реда на нейното приемане.
Чл.30. Настоящата наредба е приета с Решение 289 по Протокол № 33 от
10.07.2013 г. на Общински съвет Златица и влиза в сила от деня на нейното приемане.
Чл.31. Контролът по изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община
Златица
Чл.32. Настоящата наредба отменя Наредбата за опазване на полските имоти и
селскостопанското имущество, приета с решение на ОбС от 02.05.1996 г. и допълнена с
Решение 155 от 20.03.1997 г. и Решение № 206 от 21, 22.08.1997 г. и изменяна и
допълвана с решение № 99 от 10.05.2000 г. и решение №176 от 26.03.2021г. на
Общински съвет - гр. Златица.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЗЛАТИЦА_______________
/Инж. Стоян Генов/
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