
                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                                             

НАРЕДБА 

ЗА 

РЕДА И НАЧИНА ЗА ДОБИВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ 

НА ДЪРВЕСИНА  ИЗВЪН ГОРСКИ ФОНД   В   

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

 
 
 
 
 

      
(приета с Решение №68/29.01.2016 г.) 

 
 
 
 
                                  
 
 



                                                       РАЗДЕЛ I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.  
 
Чл. 1. С тази Наредба се урежда реда и начина за добиване и ползване на дървесина в 
земеделски земи, лични стопанства, други селскостопански територии - поземлени имоти 
възстановени с ЗСПЗЗ, както и в други които не представляват гора по смисъла на Закона за 
горите, при условията и по реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество, във 
връзка с прилагането на чл.207 и чл. 211, ал. 4 от Закона за горите и чл. 32 от Закона за 
опазване на селскостопанското имущество.  
 
Чл. 2. (1)  Разрешение за отсичане и изкореняване до пет дървета и на лозя до 1 декар в 
чертите на населените места и  имоти по Параграф 4 от Преходните и заключителни 
разпоредби на ЗСПЗЗ се дава от кмета на населеното место  въз основа на писмена молба и 

при наличие на уважителни причини, съгласно чл. 32, ал. 2 от Закона за опазване на 
селскостопанското имущество. 
(2)  Разрешителното се издава въз основа на подадено писмено заявление, заедно с 
приложените към него документи за собственост на имота, решение за възстановяване 
правото на собственост или нотариален акт, актуална скица на имота към настоящият момент, 
актуално удостоверение за наследници, когато имота е наследствен и нотариално заверена 
декларация по закона за собствеността при съсобственост.  
(3)  Имотът посочен в заявлението трябва да бъде трасиран от съответната поддържаща фирма 
или лицензиран геодезист, като към заявлението се приложи и копие от протокола за 
трасиране.  
(4)  За един имот се издава не повече от едно разрешително и се ползва само от 
собственика/наследника на имота/ и не се преотстъпва на други лица.  
(4) Разрешителното е с валидност до края на календарната година. В която е издадено.  
 
Чл. 3.(1) В случаите, когато заявлението е за отсичане на  над 5 /пет/ броя,  дървета и на лозя 

над 1 декар находящи се в или извън населените места, Параграф 4 от Преходните 
заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ, Самозалесилите се земеделски земи и земи с н.т. п 
Трайни насаждения и Изоставени трайни насаждения или когато е заявено отсичане на орех, 
кестен, бадем, лешник и черница, както и други видове дървета, представляващи особена 
ценност за селското стопанство и се намират под режим на особена закрила , Разрешение за 

отсичане се дава от началника на управление "Земеделие" при общинската 

администрация определен с заповед  на кмета на Общината, при наличие на крайно 

уважителни причини. 
(2)  Разрешителното се издава въз основа на протокол за оглед на място и преценка на 
целесъобразността за отсичане , съставен от постоянна комисия с участието на представители 
на Общинският съвет, назначена със заповед на кмета на общината, съгласно чл.32, ал.3 от 
Закона за опазване на селскостопанското имущество.  
(3) За разрешителното се подава писмено заявление , заедно с приложени към него документи 
за собственост на имота, решение за възстановяване правото на собственост или нотариален 
акт, актуална скица на имота към настоящият момент, актуално удостоверение за наследници, 
когато имота е наследствен и нотариално заверена декларация по закона за собствеността при 
съсобственост.  
 (4) Имотът посочен в заявлението трябва да бъде трасиран от съответната поддържаща фирма 
или лицензиран геодезист,  като към заявлението се приложи и копие от протокола за 
трасиране.  
(5) За един имот се издава не повече от едно разрешително и се ползва само от 
собственика/наследника/ на имота и не се преотстъпва на други лица.  
(6)  Разрешителното е с валидност до края на календарната година. В която е издадено.  
 



Чл. 4. За издаване на разрешително по чл. 2, ал.1 и чл. 3, ал.1 се заплаща такса за услугата, 
определена в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Червен бряг.  
 
Чл.5. Маркирането на дърветата за изсичане и транспортиране се извършва с марка/и/ 
собственост на Община Червен бряг, от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на 
Община Червен бряг.  
 
Чл.6.Общинските марки се регистрират съгласно изискванията на закона за горите и са 
заведени със съответния пореден номер и данни за длъжностните лица, които ще извършват 
маркирането, като за това се уведомява РДГ – Плевен. 
  
Чл.7. Длъжностните лица, определени да съхраняват марките и да извършват маркирането 
носят персонална отговорност за зачислената им марка.  
 
Чл.8.(1) При изгубване или нарушение целостта на марката, длъжностните лица информират 
Общинската администрация, а общинска администрация уведомява РДГ- Плевен.  
(2) За загубена общинска марка кмета на общината издава заповед за обезсилване на марката. 
(3) При изгубване на марката кмета може да потърси дисциплинарна отговорност от виновното 
длъжностно лице.  
 
Чл.9. Длъжностните лица, определени от кмета на общината да извършват маркирането, носят 
отговорност за законосъобразността и целесъобразността на сечта.  
 
Чл.10. Заявителят носи отговорност за недопускане на отсичане на дървесина в чужд или 
спорен имот.  
 
                                     
                        РАЗДЕЛ II Маркиране и сортиментиране на дървесината на корен.  
 
Чл. 11. След оглед на място и издаване на разрешително дърветата, разрешени за отсичане се 
маркират с марка собственост на Общината.  
 
Чл. 12. Марката се поставя в основата на дърветата от долната страна на склона така, че след 
отсичането им марката да остане на дънера.  
 
Чл. 13. (1) След маркирането на корен се извършва сортиментиране и се изчислява обема на 
дървесината в плътни кубически метри. Когато това е невъзможно поради липса на специални 
измервателни уреди, определянето на обема се извършва след отсичането, в лежащо 
състояние.  
(2) Сортиментирането е категоризиране на дървесината като едра, средна, дребна и дърва за 
горене, което се определя от таблица.  
(3) Изчисляването на обема - пространствените кубически метри се получават, като измерените 
плътните кубически метри, се разделят с универсален коефициент. 0,461 плътен куб.м. , като 
един плътен м.куб. отговаря на 2,17 пространствен куб. м. 
 
 Чл.14. За маркиране и сортиментиране на дървесината на корен се заплащат такса определена 
в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Червен бряг 
                        
  
 



                    РАЗДЕЛ III Измерване и кубиране на отсечената дървесина в лежащо състояние.  
 
Чл. 15. След отсичането, добитата дървесина, нарязана на по-малки секции, се измерва по 
дължина /в метри/ и среден диаметър/дебелина в сантиметри по средата на дължината на 
секцията.  
 
Чл. 16. (1) Когато дървесината е за огрев, обема се изчислява в пространствени кубически 
метри съгласно чл. 13, ал. 3. 
 (2) В случаите, когато отсечената дървесина е подредена на фигури, тогава обема на добитата 
дървесина се определя от размера на фигурата /дължина, височина и ширина/ директно в 
пространствени кубически метри.  
 
Чл. 17. За измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние се заплаща такса, 
определена в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Червен бряг. 
              
                                    РАЗДЕЛ IV Маркиране на дървесината в лежащо състояние.  
Чл. 19. (1) Преди експедиране от времененият склад дървесината се маркира с експедиционна 

горска марка, като следва: 
1. при едрата и средната строителна дървесина се поставя марка на един от отрезите на всяка 
секция ; 
2. при дребната строителна дървесина се поставя марка на един от отрезите на всяка секция, 
3. при дървесината за технологична преработка и при дървата за горене се поставя марка 
най-малко на 30 на сто от общия им обем,  
(2) Маркирането по ал. 1 се извършва преди транспортиране на дървесината и по начин, 

позволяващ контрол по време на транспорта. 
 

Чл. 20. Строителната дървесина  от ценни дървесни видове - орех, кестен, бадем, лешник и 
черница, както и други видове дървета, представляващи особена ценност за селското 
стопанство  намиращи се под режим на особена закрила се маркира на 100% в челата на 
секциите. 
 
Чл. 21. За маркиране на дървесината в лежащо състояние се заплаща такса, определена в 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Червен бряг. 
 
 
                            РАЗДЕЛ V Заплащане и издаване на превозен билет  
 
Чл.22. (1) Заплащането на услугата за добиване на дървесина извън горски фонд става с 
приходна квитанция, в която се включват: цената за маркиране в стоящо състояние и 
сортиментиране на дървесина на корен, цената за измерване и кубиране на дървесина в 
лежащо състояние, цената за маркиране на дървесина в лежащо състояние и такса за превозен 
билет за транспортиране определена в Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Червен бряг..  
(2) Оригинала от квитанцията се дава на собственика /ползвателя/. 
 (3) Приходите от събраните цени на услугите и такса се внасят в касата на общината.  
 
Чл. 23. (1) Съобразно изискванията на чл. 211, ал.4 от Закона за горите, дървесината, добита по 
настоящата наредба се транспортира придружена с превозен билет, издаден от длъжностно 
лице, определено от кмета на общината.  
(2) За всяко транспортно средство се издава отделен превозен билет. 



 (3) Превозния билет придружава дървесината до мястото на нейната доставка, посочено в 
него, и се съхранява за срок от 3 години.  
(4) Превозния билет важи само за указания в него ден на транспортиране и за срок от 12 часа 
от издаването му.  
 
Чл. 24. В Превозния билет се описва обема на добитата дървесина по сортимент, дължина и 
дървесен вид..  
 
Чл. 25. Срока за извозването на дървесината трябва да се регламентира при издаването на 
разрешителното.  
 
Чл. 26. Отказът да се даде разрешение в случаите по предходните алинеи може да се обжалва 

по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред кмета на общината в 7-дневен срок от 
съобщението. 
 
   
                                                      РАЗДЕЛ VI Отчетност  
Чл.27. Отчетността се извършва в Общинската администрация и контролира от Общинският 
съвет Червен бряг.  
 
                    РАЗДЕЛ VII Ползване на дървесина в имоти в урбанизираните територии  
 
Чл. 28. (1) За видовете дървесина в имотите в урбанизираните територии, публична общинска 
собственост, разрешителното се издава по реда, определен с Наредбата за изграждане и 
опазване на зелената система на територията на община Червен бряг /по чл.62, ал. 10 от ЗУТ/.  
(2) За издаване на разрешително по ал.1 се заплаща такса съгласно Наредбата за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Червен 
бряг.  
  
     
                           РАЗДЕЛ VIІІ Административно наказателни разпоредби 
 
Чл. 29. Не се разрешава отсичане или изкореняване на дървета, които се намират на стръмни 
терени с наклон над 12 градуса, в ерозирани земи, във водосборните райони на язовири или 
край брегове на реки и дерета, където тези дървета служат за противоерозионни или 
водорегулиращи цели. 
 
 Чл.30. За отсичане на дървета и изкореняване на лози без надлежно издадено Разрешително 
по чл.2 и чл.3 от настоящата наредба, виновните лица се наказват съгласно Закона за опазване 
на селскостопанското имущество.  
 
                                РАЗДЕЛ І Х Допълнителни разпоредби 
 
Чл. 31. Прави следните промени в Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги: 

В чл.49, раздел II „Технически услуги”, т.19 
„За отсичане на дървета и храсти при извършване на строителни и ремонтни работи – 
разрешение лв./бр.: 
- високостеблено дърво – 100.00 лв. 
- средностеблено дърво – 50.00 лв. 
- нискостеблено дърво или храст – 20.00 лв.” 
 



Се изменя и допълва както следва: 
Т.19-издаване на разрешително  за отсичане  до 5(пет) дървета и изкореняване на лозя  до 1 
дка  извън горските територии- без такса и изискване за трасиране 

- издаване на разрешително над 5 дървета и над 1 дка лозя извън горските  територии се 
определя както следва: 
- високостеблени дървета – 100.00 лв. 
- средностеблени дървета – 50.00 лв. 
- нискостеблени дървета или храсти – 20.00 лв.” 
- лозови насаждения- 30,00 лв. 
 
 
Чл.49 В раздел II „Технически услуги”, т. 21: 
Текстът на т. 21: „ Дейности по маркиране, измерване и кубиране на 
дървесина в лежащо състояние, на основание чл. 131б, ал. 1 и 2 от 
ППЗГ: 
-   (изм. с Решение 51/29.02.2008 г.) едра строителна 
дървесина – 2.00 лв./пл.м3; 
-      (изм. с Решение 51/29.02.2008 г.) средна строителна 
дървесина – 2.40 лв./пл.м3; 
-      (изм. с Решение 51/29.02.2008 г.) дребна строителна 
дървесина – 2.80 лв./пл.м3; 
- (изм. с Решение 51/29.02.2008 г.) дърва за огрев – 2.00 
лв./пл.м3; 
-  издаване на превозен билет – 1.20 лв./бр.” 
 
се изменя и допълва както следва: 
 
т. 21 Такса  за маркиране и сортиментиране на дървесина: 
- едра строителна дървесина -  2.00 лв./пл.м3; 
- средна строителна дървесина –  1,50 лв./пл.м3; 
- дребна строителна дървесина–  1.20 лв./пл.м3; 
- дърва за огрев и храсти – 1.00 лв./пл.м3; 
 
„Такса за измерване и кубиране-– 10.00 лв./пл.м3; 

 
„ Такса за маркиране на дървесина в лежащо състояние– 10.00 лв./пл.м3; 
 
„Такса за издаване на превозен билет за транспортиране - – 5.00 лв./бр. пр.с.; 
 
 
                                          РАЗДЕЛ   Х  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
 
 § 1. Тази Наредба е приета от Общински съвет – Червен бряг с Решение № 68/29.01.2016 г. във 
връзка с чл. 32, ал. 2 и ал. 3 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, чл.207 и чл. 
211, ал. 4 Закона за горите.  
§ 2. Тази Наредба влиза в сила след приемането й от общински съвет – ЧЕРВЕН БРЯГ. 
 

 
инж. ИВАЙЛО ИВАНОВ 
Председател на Общински 
съвет- Червен бряг 


