
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№387 

Взето с Протокол №16 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 28.07.2016г. 

 

 

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за реда на ползване на 
дървесина извън горските територии на община Септември(приета с Решение 
№226/30.03.2016г.) 
 
 
Общински съвет гр. Септември, след като се запозна с предложението на  

Кмета на Община Септември и след станалите разисквания на основание 

чл.21,ал.2 и във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове,   

 

Р  Е  Ш  И : 

 

1. Общински съвет гр. Септември променя следните членове от 
Наредбата за реда на ползване на дървесина извън горските 
територии на Община Септември, а именно: 

Чл.2.(1). Отсичането до пет броя дървета в земеделски земи, при наличие 
на уважителни причини, се разрешава от кмета на общината, кмет на 
кметство и кметски наместник, съгласно чл. 32, ал. 2 от Закона за опазване 
на селскостопанското имущество, 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. Разрешителното за сеч се издава в срок до 14 дни от подаване на 
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 за 
сеч се издава при наличие на крайно уважителни причини от Директора на 
дирекция „Транспорт и околна среда“  

Разрешителното за отсичането на дърветата се издава въз основа на 
протокол за оглед на място и преценка на целесъобразността за отсичане, 
съставен от  комисия, назначена със заповед на кмета на общината. 

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. Минималните коефициенти за превръщане на обемите на 
дървесината от пространствени в плътни кубически метри, от линейни метри в 
плътни кубически метри от килограми в плътни кубически метри, се определят 
съгласно Приложение № 7 към чл. 14в, ал. 6, Приложение № 8 към чл. 14в, ал. 
7, Приложение № 9 към чл. 14в, ал. 8 на Наредба №1 за контрола и опазването 
на горските територии. 

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

(2) При едрата и средната строителна дървесина, както и при обли 
занаятчийски материали (ОЗМ) се маркира един от отрезите на всяка секция, 
на който предварително с траен знак е отбелязан обемът й. 

(3) При дребната строителна дървесина, дървесината за 
технологична преработка и дървата за горене се маркира най-малко 30 на сто 
от обема на натоварената на транспортното средство дървесина чрез 
поставяне на марката на видимия при транспортиране отрез, като 
задължително се маркират всички отрези с диаметър над 20 см. 

Чл.18.(1). При наличие на уважителни причини, отсичането на дървета 
в земеделски земи, изоставени ниви, пасища и др. собственост на общината, 
които са извън общинските горски територии и са обрасли с дървесна 
растителност, единично пръсната или на групи, но нямат характер на гора по 
смисъла на чл.2 от ЗГ се разрешава с: 

т.1. Издадено от лицата по чл.2, ал.1 разрешително за сеч Приложение 
2, за отсичане до 5 дървета.  

т.2. Издадено от лицето по чл.3, ал.1 разрешително за сеч Приложение 
3 за отсичане на повече от 5 дървета, както и отсичане на орех, кестен, лешник 
или черница и други видове дървета, представляващи особена ценност. 

  (2). Разрешителното за отсичането на дърветата се издава въз основа 
на протокол за оглед на място и преценка на целесъобразността за отсичане, 
съставен от  комисия, назначена със заповед на кмета на общината. Към 
разрешителното за сеч се прилагат документите съгласно чл.2 ал.2 т.1, 2. 

     Чл.19.(1). Ползването на дървесината се извършва по реда на чл.11, 12, 13, 
14, 15, 16,17 от настоящата наредба, без заплащане на предвидените такси в 
Приложение №5. 

 

 



2. Общински съвет гр. Септември изменя приложения №2 и №3 както 
следва: 

Приложение № 2 
Разрешително за сеч № ............................  

Днес ............ ……………………, 
 
След разглеждане на Молба вх. № ............................................ подадена 

от 
 ............................................................................................. …………………………… 
живущ/а/  в гр./с……..........................................., 
ул………………..……………….№……и 
извършена теренна проверка от: 
 ...................................................................................................................... …………. 
Г.стражар и гл.специалист ГЗ, ОМП, ССИ към Общинска администрация гр. 
Септември    /Попълва се в случаите по чл.2, ал.1 от Наредбата/ 
Ненужното се зачертава 
 
ИЛИ  

След разглеждане на протокола на комисията по чл.18, ал.2 от 
Наредбата за реда на ползване на дървесина извън горските територии на 
Община Септември, назначена със заповед №……………………..................на 
кмета на община Септември. 
/Попълва се в случаите по чл.18, ал.1, т.1 от Наредбата/ Ненужното се 
зачертава 
 
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 имот с 
кадастрален № ………………………землище  ... ………………., област 
Пазарджик, местност ………………………………………, след като заплати 
добитите дърва или строителна дървесина в касата на общината по цени, 
съгласно Приложение № 5 от Наредбата за реда на ползване на дървесина 
извън горските територии 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 до ...........................  
Срок за извозване до: ……………………………………. 

 .............................................................................................. ……………………………
Име, фамилия, подпис 
 
Кмет на община, кмет на кметство /кметски наместник/……………………….. 

                                                   Населено място 



Приложение № 3 

Разрешително за сеч № ............................  

Днес ............ ……………………, 
 
След разглеждане на Молба вх. № ............................................ подадена 

от 
 ............................................................................................. …………………………… 
живущ/а/  в гр./с……..........................................., 
ул………………..……………….№…… 
и извършена теренна проверка от комисия, назначена със заповед 
№……………………  на кмета на община Септември. 
/Попълва се в случаите по чл.3, ал.1 от Наредбата/ Ненужното се 
зачертава 
 
ИЛИ  

След разглеждане на протокола на комисията по чл.18, ал.2 от 
Наредбата за реда на ползване на дървесина извън горските територии на 
Община Септември, назначена със заповед №……………………..................на 
кмета на община Септември. 
/Попълва се в случаите по чл.18, ал.1, т.2 от Наредбата/ Ненужното се 
зачертава  
 
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 имот с 
кадастрален № ………………………землище  ... ………………., област 
Пазарджик, местност ………………………………………, след като заплати 
добитите дърва или строителна дървесина в касата на общината по цени, 
съгласно Приложение № 5 от Наредбата за реда на ползване на дървесина 
извън горските територии 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 до ...........................  

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

Директор дирекция ”Транспорт и околна среда” …………………………………….. 
                                                                                           Име, фамилия, подпис 



Общ брой на общинските  съветници:                      21     

Присъствали:                                    17  

Гласували:                           17  

“ЗА”                                      17  

“ПРОТИВ”                             0   

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                                            0     

 

 

 

 

 

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември                                            

 


