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ПРАВИЛНИК  

за организация  на охраната по Наредба за опазване на 
селскостопанското имущество на община Челопеч на поземлени имоти 

на частни стопани в землището на община Челопеч 

 

І. ГлаваЗаявление за охраняване на поземлени имоти от полската 
охрана на община Челопеч 

1.Собственикът /ползвателятна поземлен  имот подава заявление –
Образец1/към заповед №З-169/26.04.2013г. на кмета на община Челопеч/ в 
центъра за услуги и информация на гражданите на община Челопеч с 
искането да се охраняват от общинска полска охрана, посочени от 
заявителя поземлени имоти. Заявленията се подават за съответната 
стопанска година.  

2. Към  заявлението  задължително   се прилагат следните документи: 

- Скица на имота, /актуална – до 6/шест/ месеца от издаването й/; 
- Документи удостоверяващи собственост или унаследяване или право на 
ползване, наемане и др./например Нотариален акт, решение на поземлена 
комисия, удостоверение за наследници, договор за наем или аренда и 
други/;  
- удостоверение за наследници, ако имота е наследствен; 
 
3. В случай на необходимост, заявителят посочва на място заявените за 
охрана поземлени имоти. 

4. Заявлението се подава от всички наследници, ако имота е наследствен. 

5. Заявление, подадено само от един наследник не се удовлетворява.  



ІІ. Глава  Права и задължения на страните  

1 Общинска  администрация  

1.1След  подаване на заявлението, Ст. специалист„Екология“към община 
Челопеч, нанася имотите, заявени  за охрана върху картата на  землището 
на с. Челопеч, която е на разположение на полската охрана.  

1.2 След нанасянетона картата  ст.спец. „Екология“ предава на полската 
охрана копие от скиците  подадени от заявителя. 

1.3Ст. спец. „Екология“ и лицето упражняващо граждански контрол 
осъществяват непрекъснат контрол върху дейността на полската охрана по 
опазване на селскостопанското имущество по ЗОССИ, Наредбата на 
община Челопеч за опазване на селскостопанското имущество и 
Заповедите на кмета.  

1.4 Когато частните стопани са констатирали нарушение е необходимо да 
посочат поне един свидетел. Компетентния орган /общината/ не може да 
предприеме действия по съставянето на акт за административно 
нарушение, ако такъв липсва.  

2. Частни стопани  

2.1След подаване на заявлението, частните стопанисъвместно с полската 
охрана извършват  идентификация на място на имотите, подадени за 
охрана.  

3.  Полска охрана  

3.1След  предаване  от  специалист „Екология“  на картата  и скиците на 
описанитеимоти за охрана,полската охранаизвършват идентификация  на 
място  съвместно с частните стопани.  

3.2Полската охранасе задължавада охранява,съгласно ЗОССИ,  Наредба за 
опазване на селскостопанското имущество и заповедите на кмета.  

3.3 При подадена жалба от потърпевшчастен стопанин,  заявителза охрана 
по т.1 от Глава І, полската охрана носи наказателна отговорност. 

3.4 След установяване на допуснато  нарушение от страна на  полската 
охрана по т.3, на лицата от  смяната допуснала нарушението, се  налага 
парична санкция в размер на 50,00лв. на човек.  



ІІІ. Контрол   и санкции  

1.  Контрол  

1.1Контрола ще се осъществява от полска охрана, съгласно ЗОССИ,  
Наредба за опазване на селскостопанското имущество на община Челопеч 
и заповедите на кмета. 

 

2. Санкции  

 
2.1При констатиране на  нарушения, полската охрана изготвя  
констативни протоколи  за установяване на административно нарушение, 
които предава на Ст.спец. „Екология“. 

2.2На база протокола по т.1 се поканват от 
ст.спец.„Екология“нарушителите, собствениците/ползвателите на имотите 
и свидетелите на нарушението за съставяне на акт  за административно 
нарушение.  

2.3  Когато нарушителите, собствениците/ползвателите на имоти  след 
изпратената покана за установяване на  административно нарушение не 
се явят за съставяне на акта, актът се съставя в тяхно отсъствие.  

2.4 Когато липсват свидетели, присъствали при извършването  или 
установяването на нарушението, или при невъзможност да се състави 
акт в тяхно присъствие, той се съставя в присъствие на други двама 
свидетели, като това изрично се отбелязва в него.  

2.5 Когато се установи, че нарушителят е извършил деянието виновно, 
наказващия орган /общината/ издава наказателно постановление, с 
което на нарушителя  се налага съответното административно 
наказание. 

2.6 Когато случая на административно нарушение  е маловажен 
наказващия орган/общината/, може да наложи наказание, като 
предупреди нарушителя, устно и писмено, че при повторно 
извършване на нарушение ще му бъде наложено административно 
наказание.  

 

 
 Изготвил: ……………………………….. 

                                                                                                                                                /Цв. Лилова/ 



 


