Отчет
на Организацията на работа на общинската администрация по изпълнението
на разпоредбите на Закона за опазване на селскостопанското имущество и
административно – наказателната практика за периода 2011- 2015 година.
Административното обслужване на гражданите в община Болярово във връзка
със Закона за опазване на селскостопанското имущество работи по жалби, молби и
сигнали на граждани и фирми занимаващи се със селскостопанско производство, а също
и повреди и щети по личното имущество на гражданите от община Болярово.
За отчетния период 2011- 2015 г. общината се е отзовала на 34 броя жалби и
молби на граждани във връзка с посегателство на селскостопанско имущество
извършено съзнателно или несъзнателно от хора и животни и нанесли щета. Основно
жалбите и молбите са свързани с определяне на размера на щетата и осведомяване на
компетентните органи за възникналото събитие като: полиция, прокуратура и съд.
Гражданите отправят своите жалби, молби и питания в писмен и устен вид в
приемните дни на кмета, зам. кмета и секретаря на общината, които си водят дневници
за посещенията и отговарят пряко или чрез специалистите от общината на жалбите на
гражданите във връзка с щети или проблеми от селскостопанското производство и
защитата на собствеността на собствениците и ползвателите на земеделски земи,
селскостопански инвентар и сграден фонд предназначен за селскостопанско
производство.
В чл. 1 от ЗОССИ се урежда опасването на селскостопанското имущество от
повреди, унищожаване, кражби и присвоявания, както и реда за обезщетяване на
причинените вреди
Като се има предвид, че над 80% от икономиката на общината е свързана със
земеделските отрасли растениевъдство и животновъдство и процесът по установяване
на собствеността се превърна в процес продължил две десетилетия, а от там и
ползвателите на земя на собствениците и инвентар влизат във взаимоотношения, както
между собственик и арендатор, така също между арендаторите в едно или съседни
землища на съставните села на общината.
Според чл.8, т.1 и 2 от ЗОССИ кметовете на общини организират и ръководят
опазването на селскостопанското имущество на територията на общината, организират и
ръководят полската охрана, издирват нарушителите, налагат административни
наказания. Кметът назначава полските пазачи във връзка с чл. 10, т.1 от ЗОССИ или
доброволни сътрудници със съответните пълномощия.
Община Болярово няма назначена полска охрана, но специалистите имат право
на оперативно управление върху селскостопанското имущество и да събират годишни
такси за опазване на имуществото записано в чл.16, т.1 и 2 от ЗОССИ. Таксите събрани
по т.1 се отнасят в специална сметка на общината и се използват за финансиране на
мероприятия по ЗОССИ и охрана, а могат да се ползват и за материално стимулиране на
лица, участвали в охраната на селскостопанско имущество.
Съгласно чл.15 от ЗОССИ органите на Министерството на вътрешните работи и на
Агенцията за държавна финансова инспекция и обществените организации оказват
съдействие при опазване на селскостопанското имущество. Служителите на Полицейски
участък Болярово съставят актове и оказват съдействие на служителите на Община
Болярово при проверки по сигнали и жалби на граждани и юридически лица, участват
във всички комисии назначени от общинските и държавни органи.
Основни жалби по които работи община Болярово са във връзка със
собствеността на земеделските земи и свободното движение на селскостопанските
животни и нанесени щети от тях на земеделските култури. Във връзка със
земеразделянето преобладават през последните 4 години молбите по изземване от
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ползватели на имоти договорирани при други арендатори по чл. 34 от ЗПСЗЗ. От 20
броя землища на територията на Община Болярово единствено в село Малко Шарково
няма подписано споразумение за ползване на земеделските земи и там преобладават
спорове между ползватели,арендатори и собственици.
Вредите, които се обезщетяват по ЗОССИ се установяват по заявление на
пострадалия или служебно с акт, който се съставя незабавно от органа на охраната или
специализирано служебно лице на общината. Акта следва да отговаря на изискванията
на чл.42 и чл.43 алинеи 1 и 2 от Закона за административните нарушения и наказания.
В двудневен срок от съставянето на акта той се вписва в специален регистър на
общината ( кметствата) на чиято територия се намира увреденото имущество. В
еднодневен срок от вписването на акта кмета назначава комисия от компетентни лица и
специалисти със следните задачи:
- установява характера и размера на щетите;
- определя размера на обезщетението;
- изяснява други обстоятелства във връзка с деянието.
Назначените лица със заповед на кмета съставят протокол за своите констатации
и оценки и го представят в общинската администрация в най- кратък срок, като
запознават с размера на щетите и страните, които се жалват и които са нарушители.
Когато акта има точни данни за размера на вредите, кмета на общината или
кметството може сам да определи размера на обезщетението,без да назначава Комисия.
Съгласно чл.21 от ЗОССИ когато до назначаването на лицата по алинея първа на
предходния член причинителят на вредата изплати обезщетението и минималния размер
на глобата, определена по този закон за извършеното нарушение, преписката се
прекратява.
Съгласно чл.24, ал.1 от ЗОССИ в 7-дневен срок от представянето на протокола по
чл. 20, ал.2, а в случаите по чл.4 на същия член от вписването на акта, административно
наказващия орган се произнесе по преписката, како:
1. прекратява преписката, ако се установи, че няма вреди или че те са вече
обезщетени и нямат основание за налагане на наказание.
2. прекратява преписката или я изпраща на компетентния орган, ако се установи,
че случаят попада под разпорежданията на чл.6 от този закон.
3. Ако се установи, че има причинени вреди, определя разноските по чл.23, а също
и дължимото обещитение в пълен размер, без да е необходимо искане от
увредения, освен ако последния заяви, че ще търси заплащане на вредите по
общия исков ред.
По чл.14, т.1 от ЗОССИ в седемдневен срок от представянето на протокола и
вписването на акта административно наказателния орган се произнася по преписката.
През 2011 година има 7 бр. жалби и молби по ЗОССИ и са издадени 4 бр.
наказателни постановления:
1.НП № 004/ 5.09.2011г. срещу Марийка Вълева Русева от с.Горска Поляна
2.НП № 005/27.09.2011г. срещу Петя Симеонова Костова от с.Иглика
3.НП № 006/11.11.2011г. срещу Адриаенсен Карел М.Л. от с. Странджа
4.НП № 007/15.11.2011г. срещу Стоян Атанасов Стоянов от с. Странджа
На останалите жалби и молби е отговорено от специалистите на общината в
определения от закона срок.
През 2012 година има 11 бр. жалби и молби по ЗОССИ и са издадени 7 бр.
наказателни постановления.
1.НП № 016, 017, 018 и 019 от 18.06.2012г. срещу Адиаенсен Карел М.Л. от
с.Странджа, като НП № 016 и 018 са отменени с Решение № 60 и 61 от 10.04.2013г.
2. НП № 023/14.08.2012г. срещу Николай Стоянов Колев от гр.Ямбол
3. НП № 026/12.10.2012г. срещу Кольо Найденов Колев от с. Мамарчево
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4. НП № 033/06.11.2012г. срещу Марийка Вълева Русева от с. Горска Поляна
През 2013 година има 6 бр. жалби и молби по ЗОССИ и са издадени 2 бр.
наказателни постановления.
1. НП № 001/18.02.2013г. срещу Адриаенсен Карел М.Л. от с. Странджа
2. НП № 002/23.09.2013г. срещу Тодор Илиев Иванов от с. Малко Шарково
На останалите жалби и молби е отговорино от специалистите на общината в
определения срок.
През 2014г. има 6 бр. а за 2015г. има 4 бр. жалби и молби по ЗОССИ, но няма
издадени наказателни постановления, макар че при всяка проверка от Комисия назначена
от Кмета на общината се съставя Протокол и винаги се предоставя екземпляр от него на
представителя на Полицейското управление присъствал на проверката и Кмета на
населеното място, където е нанесена щетата, които са актосъставители.
За двете години 2014 – 2015 година има санкционирани 9 броя физически лица по
Наредба № 2 със суми от 50 до 100 лева.
Община Болярово по ЗОССИ има ангажименти към състоянието на
селскостопанската техника, с която се обработват земеделските земи и подлежи на
контрол по техническата изправност, което се контролира от държавните служби, като
КТИ ( Контролно- техническа инспекция) и противопожарните органи. Общината
организира и съдейства на институциите за тези дейности и изправността на техниката
да не се допуска до работа в земеделските масиви неизправна техника, а от там
избягване на аварии и нанасяне щети на селскостопанското имущество.
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