
М О Т И В И 
КЪМ 

Проект на Наредба за реда на ползване на дървесина извън 
горските територии на Община Септември 

 
  
 Към настоящия момент в Община Септември, няма действаща Наредба 
уреждаща начина на ползване, маркиране и трансформиране на дървесина в 
земеделски земи собственост на общината, лични стопанства, на физически и 
юридически лица и др., които не представляват гора по смисъла на чл.2 от 
Закона за горите и условията за които са уредени по реда на Закона за 
опазване на селскостопанското имущество. С настоящата наредба се урежда 
реда, начина и условията при които може да се извършват дейностите по 
отсичането на дървета в земеделска земя, които не представляват гора по 
смисъла на чл.2 от Закона за горите.    
 Проектът на Наредбата за реда на ползване на дървесина извън горски 
територии на Община Септември е изработен при зачитане на принципите  на 
обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. 
 На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове в качеството 
ми на съставител на проекта на Наредбата за реда на ползване на дървесина 
извън горски територии на Община Септември, го публикувам на интернет 
страницата на Община Септември  на вниманието на заинтересованите лица и 
давам възможност за предложения и становища по проекта.  

 

ПРОЕКТ! 

НАРЕДБА 

за реда на ползване на дървесина извън 
горските територии на Община Септември 

(приета с решение№.....................................г. на ОбС-Септември) 

РАЗДЕЛ І 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. С тази наредба се урежда реда и начина на ползване, маркиране и транспортиране 
на дървесина в земеделски земи собственост на общината, лични стопанства, на 
физически и юридически лица, както и в др., които не представляват гора по смисъла 
на чл.2. от Закона за горите (ЗГ) 2011г. При условията и по реда на Закона за опазване 
на селскостопанското имущество (ЗОСИ). 

Чл.2.(1). Отсичането на пет броя дървета в земеделски земи се разрешава от кмета на 
общината съгласно чл.32 ал.2 от ЗОСИ въз основа на: 

(2). Подадено писмено заявление по образец(Приложение № 1) заедно с приложени 
към него следните документи: 



т.1. За собственост на имота (Нотариален акт), Решение на поземлената комисия. 

т.2. Актуална скица на имота към настоящия момент. 

т.3. Протокол за трасиране на имота, при необходимост. 

т.4. Удостоверение за наследници, когато имота е наследствен. 

т.5. Имотът посочен в заявлението може да бъде трасиран от съответната поддържаща 
фирма или от лицензиран изпълнител ако имота е на кадастър. Към заявлението се 
прилага копие от протокола за трасиране. 

Задължително трасиране се извършва в случаите, когато имота граничи с държавни, 
частни или общински горски територии и когато е възстановен в нови реални граници с 
план за земеразделяне. 

(3). За един имот се издава не повече от едно разрешително за сеч по образец 
(Приложение № 2) и се ползва само от собственика (наследника) на имота и не се 
преотстъпва на други лица. 

т.1. Срока за издаване на разрешително за маркиране с марка собственост на общината 
и отсичане е 10 работни дни от разпореждането на кмета на общината на населеното 
място в/у заявлението. 

т.2. Разрешителното е с валидност 30 дни. 

Чл.3.(1). В случаите когато заявлението е за отсичане на по- голям брой дървета или е 
заявено отсичането на орех, кестен, лешник или черница, както и други видове дървета, 
представляващи особена ценност разрешителното се издава от кмета на общината въз 
основа на протокол за оглед на място и преценка на целесъобразността за отсичане 
съставен от комисия назначена със заповед на кмета на общината съгласно чл.32 ал.3 от 
ЗОСИ. 

(2). За разрешителното се подава писмено заявление заедно с приложените към него 
документи за собственост съгласно разпоредбата на чл.2. от настоящата наредба. 

(3).Разрешителното се издава по образец съгласно Приложение 3 

Чл.4.(1). За издаване на разрешително по чл.2 и чл.3 се заплаща такса за услуга в касата 
на общината съгласно Приложение № 5. 

(2). За издаване на разрешително по чл.34 ал.1 от ЗОСИ се заплаща такса съгласно 
Приложение № 5. 

Чл.5. Маркирането на дърветата, за които е издадено разрешителното за сеч се 
извършва с марка собственост на общината изработена по образец утвърден с 
наредба № 1/2012г. за контрол и опазване на горските територии чл.53 ал.1 и 2, 
издадена от МЗХ и МВР. 

Чл.6. Общинската марка е кръгла с пореден номер ..... Община Септември и е във вид 
на малко чукче с размери по образец съгласно изискванията по Наредба №1 от 
30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии . 

Чл.7. Общинската марка се предоставя на длъжностното лице, което ще извършва 
маркирането със заповед на кмета на общината, като копие от заповедта в седем дневен 
срок се изпраща на директора на РДГ Пазарджик (Регионална дирекция на горите). 

Чл.8. Длъжностното лице определено със заповед на кмета да съхранява марката и да 
извършва маркирането носи персонална отговорност за законосъобразността и 
целесъобразността на използването и. 



Чл.9.(1). При загуба или нарушаване на целостта и годността на марката, длъжностното 
лице информира писмено кмета на общината. 

(2). Кмета на общината издава заповед за обезсилване на марката със съответния 
номер. 

т.1. С копие от заповедта в седем дневен срок уведомява директора на РДГ Пазарджик. 

т.2. При необходимост кмета на общината може да търси дисциплинарна отговорност 
от виновното длъжностно лице. 

Чл.10. Заявителят носи отговорност за недопускане на отсичане на дървесна 
растителност в чужд имот граничещ с неговия. 



РАЗДЕЛ ІІ 

МАРКИРАНЕ И СОРТИМЕНТИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНАТА НА КОРЕН 

Чл.11. След издаване на разрешително за сеч дървесината в имота се маркира с 
общинската марка. 
Марката се поставя в основата на дърветата от долната страна на склона, така че след 
отсичането отпечатъкът да остане на дънера на стеблото. 

Чл.12.(1). След маркирането и измерване на диаметъра на всяко дърво с клупа на 
гръдна височина 1.30м. и определянето му като годно, полугодно и негодно – отнесени 
като бройки по диаметри от 8см. до най- големия измерен диаметър с градация през 
2см. се извършва сортиментиране и се изчислява обема на дървесината стояща с клони 
за всеки дървесен вид по отделно в плътни кубически метри по сортиментни таблици. 

(2). Сортиментирането е категоризиране на дървесината като едра, средна и дребна 
от годните и полугодните дървета и дърва за горене от негодните дървета с дължини и 
диаметри както следва: 

т.1. Едра строителна дървесина – диаметър на тънкия край над 18см. и дължина на 
секцията от 2 до 5м. 

т.2. Средна строителна дървесина – диаметър на тънкия край от 8 до 17см. и дължина 
на секцията от 2 до 5м. 

т.3. Дребна строителна дървесина – диаметър на тънкия край от 3 до 7см. и дължина на 
секцията от 2 до 3м. 

т.4. Дърва за горене  – диаметър на тънкия край над 3см. и дължина на секцията  1л.м. 
от негодните дървета. 

(3). Когато това е невъзможно поради липса на измервателни уреди, определянето на 
обема и категоризирането на дървесината се извършва след отсичане в лежащо 
състояние. 

(4). За маркиране и сортиментиране на дървесината на корен се заплащат такси за 
услуга в касата на общината съгласно Приложение № 3. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

ИЗМЕРВАНЕ И КУБИРАНЕ НА ОТСЕЧЕНАТА ДЪРВЕСИНА В ЛЕЖАЩО СЪСТОЯНИЕ 

Чл.13. След отсичането на маркираната дървесина, нарязана на секции по категории 
едра, средна и дребна се измерват по средата на дължината  на всяка секция по отделно 
със специална за целта клупа отчитаща обема на секцията в плътни кубически метри. 

Чл.14.(1). Когато дървесината е в категория дърва за огрев се подрежда на фигури с 
дължина, широчина и височина 1м. и се определя като 1 пространствен куб.м. 

т.1. Пространствения кубичен метър се получава като сортиментираните плътни 
кубически метри се разделят с коефициент 0,55.  

/1 плътен куб.м. отговаря на 1,82 пространствени куб.м. / 

(2). За измерване и кубиране на дървесината в лежащо състояние се заплаща такса за 
услуга в касата на общината съгласно Приложение № 5. 



 

РАЗДЕЛ ІV 

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНАТА 

Чл.15.(1). Преди товарене на превозното средство и транспортиране дървесината се 
маркира с общинската марка и зелена боя както следва. 

(2). За категория едра, средна и дребна на челото на всяка секция се маркира и 
изписва с креда кубатурата в плътни кубически метри. Мертеци и 
ритловици (200л.м.=1 куб.м. ) се описват като бройки в зависимост от дължината. 

(3). За категория дърва и технологична дървесина – маркират се челата на 30% от 
обема на транспортираната дървесина. 

(4). За маркиране на дървесината преди транспортиране се заплаща такса за услуга в 
касата на общината съгласно Приложение № 5. 

Чл.16.(1). На основание чл.211 ал.4 от ЗГ 2011г.и Заповед №336 от 22.02.2016г. на 
ИАГ-София дървесината се транспортира придружена с хартиен превозен билет 
издаден от длъжностното лице определено със заповед на кмета на общината. 

(2). Преди издаване на превозния билет, собственика на имота представя на лицето 
по ал.1 приходна квитанция оригинал издадена от общината  за цялостната такса на 
услугите спрямо добитата дървесина от имота съгласно Приложение № 5 включително 
и таксата за издаване на превозния билет. 

Чл.17.(1). Превозния билет (хартиен) е по образец утвърден със Заповед 
№ 336т.1Б/22.02.2016г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по 
горите. 

(2). Превозния билет е в 4 екземпляра с един и същи шест цифрен номер. Първият е с 
надпис превозен билет, а останалите с надпис съответно копие 1, копие 2, копие 3. 

(3). Оригиналът на превозния билет придружава транспортирането на дървесината 
до мястото на доставката или нейното съхранение. 

т.1. Копие 1 - за отчитане в общината. 

т.2. Копие 2 - за собственика ползвател. 

т.3. Копие 3 - за остава на кочана за отчитане. 

(4). Кочаните хартиени превозни билети се предоставят от РДГ Пазарджик срещу 
заплащане и важат за транспортиране на дървесина добита само от района на РДГ 
Пазарджик. 

(5). Превозният билет важи само за указания в него дата, месец, година и час на 
тръгване на превозното средство натоварено с дървесина изписани с арабски цифри. 

(6). Хартиените превозни билети се попълват ръчно със син химикал като данните се 
вписват четливо само в/у оригиналния превозен билет по начин осигуряващ 
отбелязването на текста в/у копия 1,2 и 3. 

(7). Подробни допълнителни указания задължителни за изпълнение по настоящата 
наредба са посочени в заповедта по ал.1. 

 



 

РАЗДЕЛ V 

В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ИЗОСТАВЕНИ НИВИ, ПАСИЩА И ДР. СОБСТВЕНОСТ НА 

ОБЩИНАТА 

Чл.18.(1). В земеделски земи, изоставени ниви, пасища и др. собственост на общината, 
както и в случаите на отдаването им под наем или продажба, които са извън общинския 
горски фонд основно обрасли с дървесна растителност единично пръсната или на 
групи, но нямат характер на гора по смисъла на чл.2 от ЗГ да се разрешава изсичането 
им с издаване на разрешително за сеч Приложение № 5 от кмета на общината. 

Чл.19.(1). Ползването на дървесината да се извърши по реда на чл. 3 ал.2 с приложени 
към него документи съгласно чл.2 ал.2 т.1, 2 и изисквания на чл.11, 12, 13, 14, 15, 16 ,17 
от настоящата наредба без заплащане на предвидените такси съгласно Приложение №5. 

(2). Добитата дървесина е собственост на общината за продажба, снабдяване на 
социално слаби жители, социални домове, детски градини, предприятия към общината 
и др. спазвайки се необходимата заприходеност и отчетност. 

 

РАЗДЕЛ VІ 

ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ИМОТИ В УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ 

Чл.20.(1). Отсичането, изкореняването и кастренето на дълготрайни дървета и храсти 
независимо от собствеността им се извършва по изключение по ред оказан в 
чл................ от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията 
на Община Септември приета с решение № ..........................г. 

Чл.21.(1). Разрешение за отсичане, преместване, кастрене на декоративна дървесна и 
храстова растителност се извършва от кмета на общината или оправомощено от него 
длъжностно лице въз основа на експертно становище от еколог към общината 
Приложение 2А. 

(2). Дървесината се маркира с общинска марка и се транспортира от собственик по 
реда на изискванията на чл.11 до чл.17 от настоящата наредба. 

Чл.22. При отказ за издаване на разрешително за сеч по чл.2(1), чл.3(1), чл.18(1) и 
чл.21(1) от тази наредба в срок от 10 работни дни от вх. № на заявлението в общината, 
лицето подало заявлението се уведомява мотивирано за причините за отказ. 

 

РАЗДЕЛ VІІ 

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.23. Който отсече, унищожи или повреди без разрешение дърво се наказва с глоба от 
100 до 50 0лв., ако не подлежи на по- тежко наказание съгласно ЗОСИ. 

Чл.24.(1). При установяване на нарушение за незаконно транспортиране на дървесина, 
без марка и превозен билет се наказва с глоба от 100 до 500 лв. 



(2). За повторно нарушение на ал.1 глобата е от 500 до 1000 лв. 

Чл.25. Наказва се с глоба от 100 до 800 лв., ако не подлежи на по- тежко наказание 
длъжностно лице, което нареди или допусне  да се извърши нарушение съгласно 
настоящата наредба. 

Чл.26. (1)Актовете за нарушение по тази наредба може да се съставят от упълномощени 
от кмета на общината длъжностни лица. 

 (2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Септември по 
реда на ЗАНН. 

 

РАЗДЕЛ VІІІ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Контролът по прилагането на наредбата се осъществява от кмета на община 
Септември или от оправомощено от него длъжностно лице. 

§2. Тази наредба и приложенията към нея 1, 2, 3 е приета от общински съвет 
гр. Септември с решение №.........................г по протокол № .......  на основание чл.32 
ал.2, 3 от ЗОСИ и чл. 207 и чл.211 ал.4 от ЗГ,  Наредба № 1/07.02.2012г. за опазване и 
контрол на Горските територии глава VІ и VІІ и Наредба за изграждане и опазване на 
зелената система на територията на Община Септември, приета с Решение 
№316/19.02.2013 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 

До Кмета  
на Община Септември 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

От ………………………………………………………………………………………. 

Адрес : гр./с./ ………………………………… ул. …………..………….… № ……... 

Тел.: ……………………………. 

Уважаеми господин Кмете 

Моля на основание чл.32 ал.2, ал.3 от ЗОСИ, чл.2, чл.3, чл.18, чл.19, чл.20, чл.21 от 
Наредбата за реда на ползване на дървесина извън горските територии на Община 
Септември да ми бъде издадено Разрешително за сеч на ………….. бр. дървета в имот с 
код № …………..… находящ се в землището на гр./с./ ………………. поради следните 
причини. 

1. ……………………………………………………. 

2. ……………………………………………………. 

Прилагам: 

1. Решение на ОС „Земеделие” № …………….. или Нотариален акт  № ………… 

от ……………………… год. 

2. Актуална скица на имота. 

3. Протокол за трасиране. 

4. Удостоверение за наследници. 

5. Нотариално заверено пълномощно /упълномощено лице/. 

Декларирам че ми е известно, че не мога да извършвам сеч на дървесина преди да ми 
бъде издадено Разрешително за сеч, маркиране и превозен билет. 

Известно ми е че нося наказателна отговорност при отсичане на дървесина в чужд 
или спорен имот. 

гр. Септември                        …………….. 

    ……………2016 год.                 /подпис/ 



Приложение № 2 

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СЕЧ 
№ ………………. 

Днес ……………..….. след разглеждане на Молба вх. № ………..………….. подадена от 
…………………………………………………………………….. живущ в гр./с. 
………………., ул. ………………………………….. № ……….……………… и 
извършена теренна проверка от ………………………………………………. – горски 
стражар към гр. Септември и гл. специалист ГЗ, ОМП, ССИ към Общинска 
администрация – гр. Септември и на основание чл.32 ал.2 от ЗОСИ и Наредбата за реда 
на ползване на дървесина извън горските територии на Община Септември приета от 
общински съвет гр. Септември с решение № ………...… по протокол № ………..….  . 

РАЗРЕШАВАМ 

На г-н ……………………….……………………… да отсече и извози ……… бр. 
……………….. вид дървета от наследствен имот с кадастрален  №  …………… 
землище ……………….., област Пазарджик, местност ……………………… като 
заплати добитите дърва или строителна дървесина в касата на общината по цени 
съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Септември. 

При извършване на сечта да се вземат мерки за безопасна работа както за хората, така и 
за намиращите се наблизо сгради и съоръжения. 

Срок за извършване на сечта ………………………………… 

Срок за извозване до: ……………………………………….... 

 

 

 

Марин Рачев 

Кмет на Община Септември 



Приложение № 5 

Заплащане такси за услуги при ползване на дървесина извън горските територии на 
Община Септември, посочени в Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Септември. 

№
 п

о 
ре

д 

Сортименти За маркиране и 
сортиментиране 
на стояща 
дървесина на 
корен - куб.м. 
 

За 
измерване и 
кубиране в 
лежащо 
състояние – 
куб.м. 
 

За маркиране 
на 
дървесината 
при 
експедиране-
куб.м. 
 

Мярка 
куб.м. 
плътен 
простра
нствен-
куб.м. 

Общо лв с 
ДДС 

1 Едра 
дървесина 

2,1 1,00 1,00 
куб.м. 
плътен 

4,10 

2 Средна 
дървесина 

2,1 1,00 1,00 
куб.м. 
плътен 

4,10 

3 Дребна 
дървесина 

2,1 1,00 1,00 
куб.м. 
плътен 

4,10 

4 Дърва за 
огрев 

2,1 1,00 1,00 
куб.м. 
простра
нствен 

4,10 

5 За издаване на разрешително за сеч се заплаща такса в размер на  3,00/за бр. 

6 За издаване на разрешително за сеч за дървета орех, кестен, бадем, 
лешник, черница и др. ценни дървета по чл.34 ал.1 от ЗОСИ се заплаща 
такса в размер 

10лв./за бр. 

7 За издаване на превозен билет 1,80/за бр. 

8.   За превоз на служебно лице с автомобил на общината – 1,50 лв./км 
 
 
 
 



Приложение № 3 

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СЕЧ 
№ ………………. 

Днес ……………..….. след разглеждане на Молба вх. № ………..………….. подадена от 
…………………………………………………………………….. живущ в гр./с. 
………………., ул. ………………………………….. № ……….……………… и 
извършена теренна проверка от ………………………………………………. – горски 
стражар към гр. Септември и гл. специалист ГЗ, ОМП, ССИ към Общинска 
администрация – гр. Септември и на основание чл.32 ал.3 от ЗОСИ и Наредбата за реда 
на ползване на дървесина извън горските територии на Община Септември приета от 
общински съвет гр. Септември с решение № ………...… по протокол № ………..….  . 

РАЗРЕШАВАМ 

На г-н ……………………….……………………… да отсече и извози ……… бр. 
……………….. вид дървета от наследствен имот с кадастрален  №  …………… 
землище ……………….., област Пазарджик, местност ……………………… като 
заплати добитите дърва или строителна дървесина в касата на общината по цени 
съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Септември. 

При извършване на сечта да се вземат мерки за безопасна работа както за хората, така и 
за намиращите се наблизо сгради и съоръжения. 

Срок за извършване на сечта ………………………………… 

Срок за извозване до: ……………………………………….... 

 

 

 

Марин Рачев 

Кмет на Община Септември 

 
 
 
 



Приложение № 4 

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СЕЧ 
№ ………………. 

Днес ……………..….. след разглеждане на Молба вх. № ………..………….. подадена от 
…………………………………………………………………….. живущ в гр./с. 
………………., ул. ………………………………….. № ……….……………… и 
извършена теренна проверка от ………………………………………………. – горски 
стражар ………………….. …….и Еколог към Общинска администрация – гр. 
Септември и на основание чл.43 ал.1 Наредбата за изграждане и опазване на зелената 
система на Община Септември, приета от Общински съвет – гр. Септември, приета с 
Решение №316/19.02.2013 г. 

РАЗРЕШАВАМ 

На г-н ……………………….……………………… да отсече и извози ……… бр. 
……………….. вид дървета от наследствен имот с кадастрален  №  …………… 
землище ……………….., област Пазарджик, местност ……………………… като 
заплати добитите дърва или строителна дървесина в касата на общината по цени 
съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Септември. 

При извършване на сечта да се вземат мерки за безопасна работа както за хората, така и 
за намиращите се наблизо сгради и съоръжения. 

Срок за извършване на сечта ………………………………… 

Срок за извозване до: ……………………………………….... 

 

 

 

Марин Рачев 

Кмет на Община Септември 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


