
ПРОЕКТ 

НА НАРЕДБА №31 ЗА ОХРАНА И ОПАЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО 

ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

Мотиви: 

Съгласно чл.8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) всеки общински съвет може да 

издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, 

неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Ако наредба противоречи на 

нормативен акт от по-висока степен се прилага по-високият по степен акт. 

В деловодството на Общински съвет Исперих е постъпило писмо от Националното 

сдружение на общините в Република България, с което в подкрепа на нормативната дейност 

в общините и с цел разпространяване на водещи местни практики, Националното сдружение 

на общините е изготвило примерна общинска Наредба за опазване на селскостопанското 

имущество и препоръчва всеки общински съвет да приеме такава наредба. Решение за 

изготвяне на такава примерна Наредба е било взето и на заседание на Националния съвет по 

превенция на престъпността, проведено на 07.06.2016 година. 

Приемането на Наредба №31 за охрана и опазване на селскостопанското имущество 

има за цел предотвратяване и ограничаване на посегателства, свързани с повреди, 

унищожаване, разпиляване, кражби и присвоявания на селскостопанско имущество, както и 

установяване на реда за обезщетяване на причинените вреди. Необходимостта от изготвянето 

и приемането на настоящата наредба и присъствието на охрана, каквито ще са полските 

пазачи и доброволните сътрудници, е продиктувана от проблемите, свързани с унищожаване 

на засети земеделски земи. 

Необходимостта от приемането на такава Наредба е обусловено и от следните 

фактори: 

1. Нерегламентирана и безстопанствена паша на територията на обработваемите 

земеделски земи; 

2. Унищожаване на селскостопанската продукция; 

3. Необезопасяване на обработваемите земеделски земи и опасността от пожари; 

4. Зачестилите сигнали за безстопанствено и нерегламентирано пускане на животни в 

земеделските земи. 

В Наредбата подробно и ясно са регламентирани организирането и поддържането на 

полската охрана, нейните правата и задълженията във връзка с осъществяването на 

превенция, контрол и охрана на земеделските земи и селскостопанската продукция. 

Чрез прилагането на Наредбата ще се установят ясни и общодостъпни права и 

задължения на физически, юридически лица и организации по отношение на опазването на 

селскостопанското имущество. Налагането на санкции при констатирани нарушения ще 

доведе до по-стриктно спазване на установените с Наредбата правила и норми и до 

минимизиране на нарушенията, свързани с унищожаване на селскостопанската продукция. 

Към момента Общински съвет Исперих все още не е приел такава наредба, което е 

съществен пропуск, който следва да бъде отстранен. 

Финансовите средства, необходими за прилагането на новата Наредба ще постъпват 

от доброволни вноски от кооперации, земеделски производители и частни стопани, годишни 

вноски от общинския бюджет. За набраните и изразходвани средства Общинска 

администрация ще съставя ежегодно план-сметка. 

Наредбата е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен (Закон за 

опазване на селскостопанското имущество, ЗСПЗЗ, ЗМСМА), както и с тези на европейското 



законодателство (Европейската харта за местно самоуправление). 

Съгласно изискването на чл.26, ал.3 от ЗНА, проектът на Наредбата е публикуван на 

интернет страницата на Община Исперих, за предложения и становища. В 30-дневен срок 

заинтересованите лица могат да дадат предложения и становища по проекта на нормативния 

акт. Предложения и становища по проекта на Наредбата ще се приемат на e-mail: 

isperih@isperih.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Исперих и в 

деловодството на Общински съвет Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ №70. 
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Председател на Общински съвет Исперих 

mailto:e-mail

