
САНКЦИИ 

при неспазване на правилата и нормите за пожарна 

безопасност 
 

По Наредба за пожарна безопасност на територията на община 

Алфатар 
 
Чл.38. (1) На нарушителите на тази наредба, на основание чл.22, ал.4 от ЗМСМА 

се налагат административни наказания по реда на ЗАНН, като глобите са в размер: 

1. от 50 до 200 лв. за физически лица; 

2. от 100 до 500 лв. за еднолични търговци и юридически лица; 

3. от 300 до 500 лв., ако в следствие на нарушението е възникнал пожар по вина на 

лицата по т.1 и 2 или ако нарушението е повторно. 
 

 

 По Закона за защитените територии /ЗЗТ/ 
  

Чл. 81. (1) Наказва се с глоба от 500 до 5000 лв. физическо лице, което: 
1. осъществява дейност в защитена територия в нарушение на режима, определен с този закон, в 

заповедта за обявяване или в утвърдени планове и проекти по глава четвърта; 

2. осъществява дейност в защитена територия без разрешение или съгласуване, предвидено в 

този закон. 

(2) Когато дейността по ал. 1, т. 1 и 2 е строителство, глобата е в размер от 5000 до 20 000 лв., а 

когато е разработване на площи, глобата е в размер от 2000 до 20 000 лв. 

(3) В маловажни случаи по ал. 1 глобата е от 5 до 100 лв. 
 

Чл. 83. (1) Наказва се с глоба, съответно с имуществена санкция, от 1000 до 10 000 

лв. едноличен търговец или юридическо лице, което: 

1. осъществява дейност в защитена територия в нарушение на режима, определен с този 

закон, в заповедта за обявяване или в утвърдени планове и проекти по глава четвърта (на 

ЗЗТ); 

2. осъществява дейност в защитена територия без разрешение или съгласуване, 

предвидено в този закон. 

(2) Когато дейността по ал. 1, т. 1 и 2 е строителство или разработване на площи, глобата 

е от 5000 до 50 000 лв. 

(3) В маловажни случаи по ал. 1 глобата е от 100 до 1000 лв. 
 

По закона за защита на околната среда 

Чл. 162. (1) За нарушенията на този закон, които не съставляват престъпления, 

физическите лица, областните управители, кметовете на общини, кметовете на райони, 

кметовете на кметства и длъжностните лица се наказват с глоби от 100 до 6000 лв., а на 

юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции от 

1000 до 20 000 лв. 

(2) При повторно нарушение размерът на глобата или имуществената санкция е в двойния 

размер по ал. 1. 

(3) При явно маловажни случаи на нарушения, извършени от физически лица, глобата е 100 

лв. 



По Закона за опазване на земеделските земи 

Чл. 41а. (1) Наказва се с глоба от 1500 до 6000 лв. ползвателят на земеделска земя, на 

която е извършено изгаряне на стърнища и други растителни отпадъци. 

(2) Актовете на лицата по чл. 44, ал. 1 се изпращат в Държавен фонд "Земеделие" за 

санкциониране на нарушенията на Национален стандарт 2.2 от Условията за поддържане на 

земята в добро земеделско и екологично състояние. 

(3) При повторно нарушение наказанието е от 2000 до 12 000 лв. 

(4) Наказанието по ал. 1 и 3 се налага и на лице, което е нарушило забраната по чл. 6, 

ал. 1, т. 2. (извършило е изгаряне на стърнищата и други растителни остатъци в земеделските 

земи). 

§ 3 от ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за опазване на 

земеделските земи 

Земеделски производител, на когото е наложена санкция по този закон, не може да 

ползва субсидия и да сключва договор по чл. 4, ал. 1 от Закона за защита на земеделските 

производители за следващата стопанска година, както и да получава средства от държавния 

фонд "Земеделие" по чл. 13, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 5 от същия закон за срок една година от 

влизането в сила на наказателното постановление. 
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