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МОТИВИ 

към проект на Наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество на 

територията на Община Дряново 

/съгласно чл.28 ал.2 от Закона за нормативните актове/ 

 

1. Причини, които налагат приемането на наредба за охрана и опазване на 

селскостопанското имущество на територията на Община Дряново: 

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. 

 

2. Цели, които се поставят с приемането на новата наредба: 

Актуализиране на подзаконовата нормативна уредба и осигуряване на по-

голяма ефективност на местната политика за охрана и опазване на 

селскостопанското имущество на територията на Община Дряново и превенция на 

нарушенията, свързани с охраната и опазването на селскостопанското имущество. 

Настоящият проект на наредба е внесен в общинския съвет през 2016г като  

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. 

Да се подпомогне прилагането на Закона за опазване на селскостопанското 

имущество и Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба: 

Залагане в бюджета на Община Дряново през 2019г средства за изграждане 

на навес за задържане на селскостопански животни /добитък/, в случаите по чл.39 

от ЗОСИ, на подходящ общински терен с площ на земята минимум 0,050 дка. 

Ежегодно предвиждане в бюджета на Община Дряново средства за 

поддържане на изградения навес за задържане на селскостопански животни 

/добитък/. 

Ежегодно предвиждане в бюджета на Община Дряново средства за трудови 

или граждански договори за полски пазачи съгласно чл.9, 10 и 11 от ЗОСИ. 

 



МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА ОХРАНА И ОПАЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО 

ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО 

Дата на публикуване: 10.08.2018г! 

 

2 

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има 

такива: 

По-добър синхрон в работата между местната власт, органите на МВР и МЗХ 

при опазването на селскостопанското имущество. 

По-добър синхрон в работата между местната власт и органите на МВР за 

провеждане на мероприятия за опазване на селскостопанското имущество от 

пожари по смисъла на чл.8 ал.1 от ЗОСИ. 

Засилване контролът и ефективността при опазването на селскостопанското 

имущество и санкционирането на нарушителите. 

Намаляване на загубите за гражданите и земеделските производители от 

посегателствата върху селскостопанското имущество. 

Синхронизиране на Наредбата с действащото законодателство в Република 

България. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Настоящият проект на наредба не противоречи на Европейското 

законодателство и Европейската харта за местно самоуправление и на други 

нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и 

изпълнителната власт в Република България. 

Наредбата е подзаконов нормативен акт, разработен на основание чл.21 

ал.1 т.13 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.8 от Закона за опазване на селскостопанското 

имущество. Проектът на наредбата е съобразен с разпоредбите на Закона за 

опазване на селскостопанското имущество и Закона за ветеринарномедицинската 

дейност. 

 

 


