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Н  А  Р  Е  Д  Б  А 

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ ОХРАНАТА НА ПОЛСКИТЕ ИМОТИ И 
СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ДРЯНОВО 
 
Приета с Решение №273/12.04.2002 (протокол 35 на ОбС) 
Отменена  с Решение №512/28.09.2018г (Протокол №59 на ОбС-Дряново) 
 
I ГЛАВА 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Чл.1. Настоящата Наредба урежда организацията за охрана на полските имоти и 
селскостопанската продукция на територията на община Дряново.  
Чл.2. Полските имоти и продукцията от тях, по смисъла на тази Наредба са: 
1. Земеделски земи, предназначени за земеделско ползване. 
2. Полски култури и трайни насаждения. 
Чл.3. Под “охрана на полските имоти и селскостопанската продукция” по смисъла 
на настоящата Наредба се разбира – опазването от унищожаване от граждани и 
домашни животни, кражби ,както и предотвратяването им. 
Чл.4. Не подлежат на установяване по реда на тази Наредба вреди: 
1. от природни бедствия; 
2. от неизвестен извършител; 
3.  покрити със  застрахователни рискове. 
Чл.5. Установяване и присъждане на обезщетения за причинени вреди на полски 
имоти и селскостопанска продукция става по реда на ЗОСИ и ППЗОСИ, като: 
1. на нарушителя се съставя акт; 
2. характера и размера на вредите и определяне на размера на обезщетението се 

извършва от актосъставителя. 
  
II  ГЛАВА 
ОРГАНИ ЗА ОХРАНА 
 
Чл.6. Кметът на община Дряново осъществява цялостната организация, 
ръководство и контрол по опазването на полските имоти и селскостопанската 
продукция на територията на общината. 
Чл.7.Кметът на общината определя със заповед районите на действие на полската 
охрана. 
Чл.8. Кметовете на кметства и кметските  наместници от община Дряново 
организират опазването на полските имоти и селскостопанската продукция на 
територията на кметството или населеното място, издирват нарушителите, вземат 
мерки за възстановяване на щетите. 
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Чл.9 /1/. Полската охрана се осъществява целогодишно от полски пазачи. 
/2/. Полските пазачи  се назначават със заповед на кмета на общината по 
предложение на началника на общинската охрана или от кметовете на кметства и 
кметски наместници, след съгласуване с органите на МВР. 
Чл.10/1/.  Началникът на общинската охрана, съвместно с органите на МВР, 
организира и провежда обучение и инструктаж на лицата от полската охрана. 
/2/. Методическото и оперативно ръководство се осъществява от началника на 
общинската охрана , кметовете  и кметските наместници на населените места. 
Чл.11/1/. На полските пазачи и техните помощници се издават служебни лични 
карти от кмета на общината, които те са длъжни да носят по време на изпълнение 
на служебните си задължения. 
/2/. На същите се осигурява униформено облекло, видът на което, както и 
отличителните знаци, се определят със заповед на кмета на общината след 
съгласуване с органите на МВР. 
Чл.12/1/. Кметът на общината, по предложение на началника на охраната, 
кметовете  и кметски наместници на кметствата, по време на активния сезон при 
прибиране на селскостопанската продукция назначава временно “помощници” на 
полските пазачи с оглед оказване на помощ в по-труден район. 
/2/. На длъжността “помощник-пазач” /невъоръжена охрана/ могат да се 
назначават лица по предварително разработена програма за временна заетост. 
 
III  ГЛАВА 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
 
Чл.13. Полските пазачи и техните помощници: 
/1/. При наличието на достатъчна информация за незаконно придобита 
селскостопанска продукция имат право да извършват: 
А/ проверки на личен багаж и превозни средства, както и проверки през деня в 
дворовете и нежилищни сгради в присъствието на представител на кметството, 
съгласно нормативната уредба. 
Б/  изземване на открадната или присвоена селскостопанска продукция, като за 
целта се съставя протокол, подписан от нарушителя и свидетел. 
В/ при необходимост от установяване самоличността на нарушителя, от 
разследване на нарушението или изземване предмета на нарушението, да 
отвеждат принудително нарушителя в кметството или в най-близкото поделение 
на МВР. 
/2/. Имат право да носят оръжие по ред и норми, определени от органите на МВР. 
Чл.14. Полските пазачи и техните помощници са длъжни: 
/1/. Да опазват и охраняват полските имоти и селскостопанската продукция в 
определените им райони и да съдействат за предотвратяване на нарушенията и 
ограничаване вредите от тях. 
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/2/. Да установяват характера и размера на вредите, определят размера на 
обезщетението и издирват нарушителите, както и да съставят актове за 
констатирани нарушения на ЗОСИ и тази Наредба. 
/3/. Актовете следва да отговарят на изискванията на чл.42 и чл.43 от ЗАНН. 
/4/. Да сигнализират кметовете на кметства и кметските наместници, частните 
стопани и ръководителите на селскостопанските организации за случаите, в които 
полските имоти и селскостопанската продукция са застрашени от увреждане 
поради неправилно съхранение, разпиляване, изоставяне и др. 
/5/ При маловажни случаи да глобяват нарушителите, съгласно процедурата и 
размерите по чл.39 от ЗАНН. 
Чл.15. При изпълнение на своите задължения полските пазачи и техните 
помощници имат правата на задълженията на длъжностните лица по смисъла на 
Закона. 
 
IV  ГЛАВА 
ФИНАНСИРАНЕ 
 
Чл.16. Средствата за издръжка на органите за охрана на полските имоти и 
селскостопанската продукция са изцяло за сметка на общинския бюджет.  
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
$ 1. Производството по установяване на нарушения и причинени вреди на полски 
имоти и селскостопанска продукция и налагането на административни наказания 
се извършва по реда на ЗАНН. 
$ 2. За всички нерегламентирани в тази Наредба въпроси се прилагат 
разпоредбите на ЗОСИ и ППЗОСИ. 
$ 3. Настоящата Наредба за организацията и органите за охрана на полските 
имоти и селскостопанската продукция на територията на община Дряново е приета 
от Общински съвет -– Дряново с Решение № 273 от Протокол № 35 от заседание, 
проведено на 12.04.2002 година и влиза в сила 3 дни след обнародването и в 
средствата за масово осведомяване. 
 
 
 
Съгласувана с юрист: /п/ 

/адв.Г.МИНКОВ /  


