
                                                                                                  ПРОЕКТ ! 

НАРЕДБА  

за реда на ползване на дървесина  добита извънгорските 

територии на Община Венец
 

РАЗДЕЛ І 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. С тази наредба се урежда реда и начина на ползване, маркиране и 

транспортиране на дървесина добита  в земеделски земи собственост на общината, 

дадени под наем или аренда, лични стопанства, на физически и юридически лица,  и 

други които не представляват гора по смисъла на чл.2. от Закона за горите (ЗГ), при 

условията и по реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ), 

Закона за горите (ЗГ) и Закона за водите(ЗВ). 

Чл.2.(1) Отсичането до пет броя дървета на физически и юридически лица се 

разрешава и одобрява  от кмета на общината съгласно чл.32 ал.2 от ЗОСИ  с издаването 

на Разрешително за сеч образец Приложение № 2 . 

       т.1. Срокът за издаване на разрешително за сеч е 10 работни дни от 

разпореждането на кмета на общината в/у заявлението. 

       т.2. Издаденото разрешително за сеч е със срок на  валидност 30  календарни  

дни. 

     (2) Към заявлението по предходната алинея  (Приложение № 1) се прилагат  

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. Удостоверение за наследници, когато имота е наследствен 

     т.4. Пълномощно от останалите наследници. 

      т.5. Протокол за трасиране на имота при необходимост от съответната 

поддържаща фирма или лицензиран изпълнител, ако имотът е на кадастър. 

(3) 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. 

     (4) За един имот се издава не повече от едно разрешително за сеч и се попълва 

само от собственика (наследника) на имота и не се преотстъпва на други лица. 

Чл.3.(1) Когато физическо или юридическо лице, собственик , наследник на 

имота в Заявлението по чл. 2, ал. 2 е заявил желание за отсичане  на повече от 5 /пет/ 

бр. дървета по чл. 32, ал. 3 от ЗОСИ  да се издава Разрешително за сеч  по образец 

Приложение № 2.1. При наличие на Протокол за оглед на място и целесъобразността 

за отсичане, съставен от комисия, назначена със Заповед на кмета на общината. 

    (2) Разрешителното за сеч се одобрява от длъжностно лице, определено  със 

Заповед на кмета на общината. 



   (3) Когато физическо или юридическо лице, собственик на поземлен имот с 

нотариално заверен акт в заявлението по чл. 2, ал. 2 е изявил желание за сеч и 

изкореняване на дърветата по чл. 32, ал. 3 от ЗОСИ, да се разрешава сечта и 

изкореняването с издаването на Разрешително за сеч и изкореняване образец 

Приложение 2.2. 

      (4)  Разрешителните по ал.1 и ал.3 се издават със срок на изпълнение 45 работни дни 

от датата на издаването им и се одобряват съгласно изискванията на ал. 2 

Чл.4. За издаването  на разрешителните  по чл.2 , ал. 1, чл.3, ал. 1, ал.3 се 

заплащат такси за услуга в касата на общината, съгласно Ценоразпис по образец 

Приложение № 3. 

Чл.5. Маркирането на дърветата в земеделски имоти, независимо от 

собствеността, намиращи се в териториалните граници на общината, за които е 

издадено разрешителното за сеч се извършва с  общинска марка изработена по образец, 

утвърден с Наредба № 1/30.01.2013г. за контрол и опазване на горските територии, 

издадена от МЗХ и МВР. 

Чл.6. Общинската марка е кръгла с пореден номер  1 Община Венец и е във вид 

на метално чукче. 

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 Шумен (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 й. 

Чл.9.(1) При загуба или нарушаване на целостта и годността на марката, 

длъжностното лице информира писмено кмета на общината. 

(2) Кметът на общината издава заповед за обезсилване на марката със 

съответния номер. С копие от заповедта в седем дневен срок уведомява директора на 

РДГ Шумен.       

Чл.10. Заявителят носи отговорност за недопускане на отсичане на дървесна 

растителност в чужд имот  или граничещ с неговия. 

 

Раздел ІІ 

МАРКИРАНЕ И СОРТИМЕНТИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНАТА НА КОРЕН 

Чл.11.(1) След издаване на разрешително за сеч дървесината в имота се маркира 

с общинската марка. 

            (2)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. 

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. 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 0,5 /1 плътен куб.м. отговаря на 2 

пространствени куб.м. /. 

 

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. 

Чл.16.(1) На основание т.13 от Заповед № 781 от 29.06.2016 г. на Изпълнителна 

агенция по горите към МЗХ. 

      (2) Дървесината добита извън горски територии се транспортира с електронни 

или хартиени превозни билети 



       (3) Подробни указания относно издаването на превозните билети по ал. 2, 

задължителни за изпълнение, са посочени в заповедта по ал. 1 

       (4) Заповедта по ал. 1 е в сила от 01.07.2016 г. и важи до издаването на нови 

разпореждания на Изпълнителна агенция по горите, които ще са задължителни за 

изпълнение в тази наредба. 

      (5)  Превозните билети се издават от лице, определено със Заповед на кмета на 

общината 

      (6)  Преди издаване на превозен билет, собственикът на имота предоставя на 

лицето по ал. 5  приходен ордер, фактура, издадена от общината за цялостната такса на 

услугата спрямо добитата дървесина от имота, включително и таксата за издаване на 

превозния билет 

      (7)  За маркиране на дърветата в стоящо състояние, маркиране и измерване на 

дървесината в лежащо състояние, маркиране за транспортиране, издаване на превозен 

билет и превоз на служебно лице с автомобил на общината се заплащат такси за услуга 

по Ценоразпис образец Приложение 3. 

 

 

РАЗДЕЛ V 

ЗА ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА - НИВИ, ЛИВАДИ, ПАСИЩА, МЕРИ  И ДР. 

ОТДАДЕНИ ПОД НАЕМ /АРЕНДА 

Чл. 17.(1)  При подадено заявление образец Приложение 1.1. от наемателя/ 

арендатора  за почистване от дървесна и храстова растителност в наетите имоти да се 

разрешава премахването им с издаване на Разрешително за сеч образец Приложение 

2.3. 

           (2)  Разрешителното  за сеч да се издава на името на кмета на населеното място в 

чието землище са имотите. 

т.1 за имоти в землището на с.Венец , разрешителното за сеч се издава на 

длъжностно лице, назначено в общината по чл. 181 от Закона за горите /2011/ 

т.2 Разрешителното за сеч да се издава за повече от един имот със срок на 

валидност до 45 работни дни от датата на издаването. 

т.3 Разрешителното за сеч да се одобрява от длъжностно лице по реда на чл. 3, 

ал. 2 от Наредбата.  

Чл.18.(1) Наличната  дървесина  в имотите  да се предоставя на кметствата , ДГ 

и Училищата  в територията на Община Венец след одобрение  от кмета на общината 

по критерии и количества, определени с Решение на Общински съвет – Венец. 

Чл.19.(1) При подадено Заявление по чл. 17, ал. 1 наемателят/ арендаторът е 

изявил желание за едновременно изсичане – изкореняване при наличие на основателни 

причини да се издава разрешително за изкореняване на името на наемателя/ арендатора 

образец Приложение – А, след издаване на разрешително за сеч по реда на чл. 17 от 

Наредбата и отсечена и извозена дървесина от имота. 

(2) За издаването на Разрешително за сеч и Разрешително за изкореняване по ал. 

1 не се заплащат такси. 

(3) Изкореняването е за сметка на наемателя/ арендатора. 



 

ЗА ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА НИВИ, ЛИВАДИ, ПАСИЩА, 

МЕРИ И ДР., СВОБОДНИ/ НЕОТДАДЕНИ ПОД НАЕМ/ АРЕНДА 

 

Чл.20.(1) При подадено заявление образец Приложение 1.2. от кмета на 

населеното място за почистване от дървесна и храстова растителност на имоти в 

землището на кметството да се разрешава а премахването й с издаването на 

Разрешително за сеч образец Приложение 2.4. по реда на чл. 17, ал. 2 и чл. 18 от 

Наредбата. 

    (2) За имоти намиращи се в землището на с. Венец, заявлението по ал. 1 да се 

подава от   длъжностното  лице по „Земеделие”  към  общината.  

 

РАЗДЕЛ VІ 

ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ИМОТИ В УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ 

Чл.21. Отсичането, премахването, кастренето и преместването на дълготрайни 

дървета и храсти независимо от собствеността им се извършва по реда  на чл. чл.22 до 

25 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на 

Община Венец приета с решение  на Общински съвет – Венец. 

Чл.22.(1) Разрешение за отсичане, премахване на декоративна дървесна и 

храстова растителност се извършва от кмета на общината или упълномощено  от него 

длъжностно лице  с издаването на Разрешително за сеч 

        (2)  Когато имотът е собственост на физическо или юридическо лице да се 

издава Разрешително за сеч образец  Приложение 2.5 при наличието на : 

т.1  Подадено Заявление образец Приложение 1.3. 

т.2  Експертно становище от еколог/ констативен протокол   

т.3 Лицата по ал. 2 заплащат такси за услуга  към общината съгласно Ценоразпис по 

чл. 16, ал.7 от Наредбата 

(3).Когато имотът е общинска собственост да  се издава Разрешително за сеч  

образец Приложение 2.6. при наличието на : 

т.1 Експертно становище от еколог/ констативен протокол   

т.2 Разрешително за сеч да се издава за изпълнение на ръководителя на Стопанско 

звено  

т.3 Добитата дървесина да се предоставя на кметствата на населените места,  в чието 

землище е имотът и на Стопанско звено за имоти в с. Венец за собствени нужди без 

заплащане на такси. 

 

РАЗДЕЛ VІІ 

ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ВОДНИ ТЕЧЕНИЯ 



Чл.23.(1)  Когато се налага почистването на речни легла от дървесна и храстова 

растителност във или извън границата на урбанизираните зони на  населените места в 

общината се извършва по реда на чл. 140 , ал. 4, 5 от Закона за водите 

(2) Разрешителното за сеч – образец Приложение 2.7 се одобрява от кмета на 

общината при наличие на протокол, изготвен от комисия по чл. 140, ал.4, т. 1, т. 3- 

буква д 

(3) Разрешителното за сеч да се издава за всеки имот по отделно със срок на 

валидност 45 работни дни по реда на чл. 17, ал.2, т.1от Наредбата . 

(4) Добитият в речното легло дървен материал се ползва съгласно изискванията 

на чл. 140, ал.7 от Закона за водите. 

 

РАЗДЕЛ VІІІ 

АДМИНИСТРАТИВНО- НАКАЗАТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 

Чл.24.(1)  Наказва се с глоба или имуществена санкция от 150 до 500 лв., ако не 

подлежи на по- тежко наказание, съответно физическо или юридическо лице, което 

сече, извозва, товари, транспортира, разтоварва, придобива, съхранява, преработва и 

разпорежда с дървесина, добита в нарушение на тази Наредба. 

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

(3) Наказват се с глоба от 150 – 500 лева, ако не подлежи на по-тежко 

наказание, длъжностно лице, което нареди или допусне да се извърши 

нарушение на разпоредбите на тази наредба .  

Чл.25.(1)  Нарушенията се констатират с акт за административно нарушение, 

съставен от длъжностно лице в Общинска администрация, определено със Заповед на 

кмета на общината. 

(2) Въз основа на акта кмета на общината издава Наказателно постановление 

(3) Установяването на нарушенията, определянето на наказателно отговорните 

лица, обжалването и изпълнението на Наказателните постановления се извършват по 

реда на ЗАНН. 

 

РАЗДЕЛ ІХ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§1. Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от кмета на 

общината и кметовете на  населените места на общината. 

§2. . Настоящата Наредба  и приложенията към нея , е приета от общински съвет 

с. Венец с решение № ……….. по протокол № ……..   

 

 

 

 



Приложение № 1 

 
До Кмета  

на Община Венец 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

От г-н/ г-жа……………………………………………………………………………………. 

Адрес по местоживеене гр./с./ ……………………………бул/ул. …………..………….… 

№ ……... Област................................. 

Тел.: ……………………………. 

Уважаема госпожа Кмет 

Моля на основание чл.32 ал.2, ал.3 от ЗОСИ, чл.2,  от Наредбата за реда на  

ползване на дървесина добита извън горските територии на Община Венец 

приета от ОбС Венец с Решение №...................... да ми бъде издадено Разрешително  

за Сеч и Изкореняване до ………….. бр.над 5 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 в имота има посочения брои дървета  и, че не мога да извърша 

сечта им преди да ми бъде издадено Разрешително за сеч и маркиране. 

Известно ми е че нося наказателна отговорност при отсичане на дървесина в 

чужд или спорен имот. 

С.Венец         …………….. 

    ……………20…. год.                 /подпис/ 



Приложение № 2 

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СЕЧ 

№ ………………. 

Днес ……………..….. след разглеждане на Заявление вх. № 

………..………….. подадено от г-н/жа 

…………………………………………………………………….. живущ в гр/с. 

..............., ул/бул. …………………………… № ……….……………… на основание 

,чл. 32, ал. 2 от ЗОСИ и чл.2, ал. 1 от Наредбата за реда на ползване на дървесина 

добита извън горските територии на Община Венец  приета от общински 

съвет с.Венец с решение №......./...................... г.  

РАЗРЕШАВАМ 

На г-н/ г-жа ……………………….……………………… да отсече и извози 

до ……… бр. ……………….. дървета от  дървесен вид............................................ 

от  имот с кадастрален  №  ……………  с НТП ................................. намиращ се в 

землището на гр. /с.  ……………….., община  Венец, област Шумен, местност 

……………………… като заплати такси за услуга съгласно ценоразпис по чл.4  и 

чл.16 ал.7 от Наредбата. 

При извършване на сечта да се вземат мерки  от страна на  г-н / г-жа 

...........................................................................................за безопасна работа на 

хората и опазване на сгради, съоръжения и други граничещи имоти. 

Срок за извършване на сечта от………………до…………20....г 

Срок за извозване от: ………………до………………20....г. 

  

 

    
Кмет на Община Венец 

 

      

 
 



Приложение 2.1. 

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СЕЧ 

№ ………………. 

Днес ……………..….. след разглеждане на Заявление вх. № ………..… 

подадено от г-н/жа …………………………………………………………………….. 

живущ в гр/с. ..............., ул/бул. …………………………… № 

…Област........................ На основание ,чл. 32, ал. 3 от ЗОСИ и чл.3, ал. 1 от Наредбата 

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

Венец приета от общински съвет с.Венец с решение №......./...................... г.  

РАЗРЕШАВАМ 

На г-н/ г-жа ……………………….……………………… да отсече и извози 

над    5 бр. ……………….. дървета от  дървесен вид............................................ от  

имот с кадастрален  №  ……………  с НТП ................................. намиращ се в 

землището на гр. /с.  ……………….., община  Венец, област Шумен, местност 

……………………… като заплати такси за услуга съгласно ценоразпис по чл.4  и 

чл.16 ал.7 от Наредбата. 

При извършване на сечта да се вземат мерки  от страна на  г-н / г-жа 

...........................................................................................за безопасна работа на 

хората и опазване на сгради, съоръжения и други граничещи имоти. 

Срок за извършване на сечта от………………до…………20....г 

Срок за извозване от: ………………до………………20....г. 

     
За началник управление „Земеделие” 

      

 

 

 
 
 
 



Приложение № 2.2 

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СЕЧ И ИЗКОРЕНЯВАНЕ 

№ ………………. 

Днес ……………..….. след разглеждане на Заявление вх. № ………..…… 

подадено от г-н/жа …………………………………………………………………….. 

живущ в гр/с. ..............., ул/бул. …………………………… № 

…Област........................ На основание ,чл. 32, ал. 3 от ЗОСИ и чл.3, ал. 3 от Наредбата 

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

Венец приета от общински съвет с.Венец с решение №......./...................... г.  

РАЗРЕШАВАМ 

На г-н/ г-жа ……………………….……………………… да отсече и 

изкорени над    5 бр. ……………….. дървета от  дървесен 

вид............................................ от  имот с кадастрален  №  ……………  с НТП 

................................. намиращ се в землището на гр. /с.  ……………….., община  

Венец, област Шумен, местност ……………………… като заплати такси за 

услуга съгласно ценоразпис по чл.4 и чл.16 ал.7 от Наредбата. 

При извършване на сечта да се вземат мерки  от страна на  г-н / г-жа 

...........................................................................................за безопасна работа на 

хората и опазване на сгради, съоръжения и други граничещи имоти. 

Срок за извършване на сечта от………………до…………20....г 

Срок за извозване от: ………………до………………20....г. 

 

 

 

За началник управление „Земеделие” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

 

ЦЕНОРАЗПИС 
За такси  за услуги, които заплащат физически  и юридически  лица при 

ползване на дървесина добита в земеделски земи, съгласно Наредба за реда и ползване 

на дървесина извън горските територии на община Венец, приета от Общински съвет- 

Венец с Решение №……………………. 

 

№ 

по 

ред 

 

сортименти 

 

За маркиране и 

сортиментиране 

на стояща 

дървесина на 

корен 

лв./м
3
 

 

За 

измерване 

и кубиране 

в лежащо 

състояние 

лв./м
3
 

 

За маркиране 

на 

дървесината  

при 

експедиране 

лв./м
3
 

 

Мярка  

м
3
 

 

Общо лв. 

без ДДС 

1. Едра 

дървесина 

1,70 0,80 0,80 м
3 

- плътен 3,30 

2. Средна 

дървесина 

1,90 1,00 1,00 м
3 

- плътен 3,90 

3. Дребна 

дървесина 

2,00 1,10 1,10 м
3 

- плътен 4,00 

4. Дърва за 

огрев 

2,20 1,50 1,30 м
3 

- 

пространствен 

5,00 

5. За издаване на разрешително за сеч 5,00 лв. 

за бр. 

6. За издаване на превозен билет 3,00 лв. 

за бр. 

7. За превоз на служебното лице с автомобил на общината 1,25 

лв./км 

 
 
 



Приложение № 1.1 

 
До Кмета  

на Община Венец 

                                                                    ЗАЯВЛЕНИЕ 

От г-н/ г-жа…………………………………………….……………………………………. 

Адрес по местоживеене гр./с./ ……………………………бул/ул. …………..………….… 

№ ……... Област................................. 

Тел.: ……………………………. 

Уважаеми г-н/г-жо Кмет 

Моля на основание чл.17 ал.1,от Наредбата за реда и  

ползване на дървесина добита извън горските територии на Община Венец 

приета от ОбС Венец с Решение №...................... да ми бъде издадено Разрешително  

за Сеч и Изкореняване на дървесна и храстова растителност в имоти с кад № 

…………..….................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

с НТП ........................................находящи,се в землището на гр./с./ ………………. Наети 

с Договор за наем,аренда №......................поради следните причини. 

1.……………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………… 

Прилагам: 

1.Договор за наем,аренда №....................................................................................... 

 2.Актуални скици на имотите 

№........................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

Декларирам че  нямам право да извърша изкореняването преди да бъде издадено 

Разрешително за сеч и изсичане и извозване на наличната дървесина с материален 

добив. 

Известно ми е че нося наказателна отговорност при отсичане и изкореняване на 

дървета в чужд или спорен имот. 

С. Венец                       …………….. 

    ……………20….год.                 /подпис/ 

 



Приложение № 2.3 

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СЕЧ 

№ ………………. 

Днес ……………. след разглеждане на Заявление вх. № ………..………….. 

подадено от г-н/жа………………………………...... Длъжност…………………….. 

живущ в гр/с. ..............., ул/бул. …………………………… № 

…Област........................ На основание ,чл. 17, от Наредбата за реда на ползване на 

дървесина добита извън горските територии на Община Венец приета от 

общински съвет с.Венец с решение №......./...................... г.  

РАЗРЕШАВАМ 

На г-н/ г-жа …………….……………………….........................................на 

длъжност................................ да отсече наличната дървесна и храстова 

растителност от  дървесен вид..................................... от  имоти с кадастрални  №  

…………….......................................................................................................................

...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................  

с НТП ....................................................... намиращ се в землището на с.  

……………….., община  Венец, област Шумен, местност ……………………… 

Добитата дървесина да се предоставя на местното население на общината по 

реда на чл.18 от Наредбата. 

При извършване на сечта да се вземат мерки  от страна на  г-н / г-жа 

...........................................................................................за безопасна работа на 

хората и опазване на сгради, съоръжения и други граничещи имоти. 

Срок за извършване на сечта от………………до…………20....г 

Срок за извозване от: ………………до………………20....г. 

 

 

За началник управление „Земеделие” 

 

 

      

 



Приложение А 

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ИЗКОРЕНЯВАНЕ 

№ ………………. 

Днес ……………..… след разглеждане на Заявление вх. № ………..……… 

подадено от г-н/жа …………………………………………………………………….. 

наемател с Договор за наем №........................живущ в гр/с. ..............., ул/бул. 

…………………………… № ………Област........................... на основание ,чл. 19, от 

Наредбата за реда на ползване на дървесина добита извън горските територии на 

Община Венец приета от общински съвет с.Венец с решение №......./...................... 

г.И издадено Разрешително за сеч №........................................  

РАЗРЕШАВАМ 

На г-н/ г-жа ……………………….……………………… да изкорени 

наличните пънове и храсти без материален добив останали след сечта в  имоти с 

кадастрални№……………..............................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................  

с НТП ................................. намиращи се в землището на гр. /с.  ……………….., 

община  Венец, област Шумен, местност ………………………  

При извършване на изкореняването да се вземат мерки  от страна на  г-н / г-жа 

...........................................................................................за безопасна работа на 

хората и опазване на сгради, съоръжения и други граничещи имоти. 

Срок за извършване на изкореняването от………………до…………20....г 

 

 

 

За началник управление ”Земеделие’ 

 

 

 
 
 
 
 



Приложение № 1.2 

 
До Кмета  

на Община Венец  

                                                                    ЗАЯВЛЕНИЕ 

От г-н/ г-жа…………………………………………………………длъж.лице....................... 

Адрес по местоживеене гр./с./ ……………………………бул/ул. …………..………….… 

№ ……... Област................................. 

Тел.: ……………………………. 

Уважаеми г-н/г-жо Кмет 

Моля на основание чл.20 ,от Наредбата за реда и ползване на дървесина добита 

извън горските територии на Община Венец приета от ОбС Венец с Решение №.............. 

да ми бъде издадено Разрешително за Сеч за  имоти с кад. №………… 

……...…........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... с НТП 

.............................находящи,се в землището на гр./с./ ……………………………… 

собственост...............................поради следните причини. 

1.……………………………………………………. 

2.……………………………………………………. 

Прилагам: 

1.Документ за собственост №...................................................................................... 

2.Актуални скици на имотите  

           3………………………………………………………………………………………… 

           4………………………………………………………………………………………… 

С. Венец                        …………….. 

    ……………20.... год.                 /подпис/ 



Приложение № 2.4 

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СЕЧ 

№ ………………. 

Днес ………… след разглеждане на Заявление вх. № ………..………….. 

подадено от г-н/жа………………………………...... Длъжност…………………….. 

живущ в гр/с. ..............., ул/бул. ……………………… № … Област........................ На 

основание ,чл. 20, от Наредбата за реда на ползване на дървесина добита извън 

горските територии на Община Венец приета от общински съвет с. Венец с 

решение №......./...................... г.  

РАЗРЕШАВАМ 

На г-н/ г-жа ……………………….……………………….........................................на 

длъжност................................ да отсече и извози  наличната дървесна и храстова 

растителност от  дървесен вид..................................... от  имоти с кадастрални  №  

…………….......................................................................................................................

...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................  

с НТП ............................................. намиращ се в землището на с.  ……………….., 

община  Венец, област Шумен, местност ……………………… като 

правоимащите по чл.18 от Наредбата заплатят такси за дървесината съгласно 

ценоразпис приет с Решение на ОбС-Венец №....................................................... 

При извършване на сечта да се вземат мерки  от страна на  г-н / г-жа 

...................................................................................................за безопасна работа на 

хората и опазване на сгради, съоръжения и други граничещи имоти. 

Срок за извършване на сечта от………………до…………20....г 

Срок за извозване от: ………………до………………20....г. 

 

 

За началник управление „Земеделие” 

      

 
 
 



Приложение № 2.5 

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СЕЧ 

№ ………………. 

Днес ……………..….. след разглеждане на Заявление вх. № ………..………….. 

подадено от г-н/жа………………………………..........……………….. живущ в 

гр/с. ..............., ул/бул. …………………………… № …Област........................ На 

основание ,чл. 21 и чл.22, ал.1,2 от Наредбата за реда на ползване на дървесина 

добита извън горските територии на Община Венец приета от общински съвет 

с.Венец с решение №......./...................... г.  и Протокол от ........................... 

РАЗРЕШАВАМ 

На г-н/ г-жа ……………………….………………………......................................... 

да отсече  и извози ....бр. от дървесен вид ........................... от  имоти с 

кадастрални  №  ............................................................................................................. 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................  

с НТП ....................................................... намиращ се в землището на с.  

……………….., община Венец, област Шумен, местност ………………………  

като заплати такси за услуга съгласно Ценоразпис по чл. 4 и чл. 16, ал.7 от  

Наредбата. 

При извършване на сечта да се вземат мерки  от страна на  г-н / г-жа 

...........................................................................................за безопасна работа на 

хората и опазване на сгради, съоръжения и други граничещи имоти. 

Срок за извършване на сечта от………………до…………20....г 

Срок за извозване от: ………………до………………20....г. 

 

 

Кмет на община Венец 

 

      

 

 



Приложение № 1.3 

 
До Кмета  

на ОбщинаВенец 

                                                                    ЗАЯВЛЕНИЕ 

От г-н/ г-жа…………………………………………………………................................. 

Адрес по местоживеене гр./с./ ……………………………бул/ул. …………..………….… 

№ ……... Област................................. 

Тел.: ……………………………. 

Уважаеми г-н/г-жо Кмет 

Моля на основание чл.21 и чл.22 ал.1,2 ,от Наредбата за реда и ползване на 

дървесина добита извън горските територии на Община Венец приета от ОбС Венец с 

Решение №...................... да ми бъде издадено Разрешително за Сеч за  имоти   с кад 

№.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................                                                          

с НТП .............................находящи,се в землището на с.……………….................... 

собственост..............................................................................поради следните причини. 

1.……………………………………………………..................................................... 

2.……………………………………………………..................................................... 

3………………………………………………………………………………………… 

Прилагам: 

1.Документ за собственост №...................................................................................... 

2.Актуални скици на имотите  

3......................................................................................................................................... 

4........................................................................................................................................ 

 

 

с.Венец                        …………….. 

……………20.... год.                 /подпис/ 

 
 
 



Приложение № 2.6 

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СЕЧ 

№ ………………. 

На основание чл.21 ал.1 и чл.22 ал.3 т.1,2,3 от Наредбата за реда на ползване на 

дървесина добита извън горските територии на Община Венец приета от 

общински съвет с. Венец с решение №......./...................... г. 

РАЗРЕШАВАМ 

На г-н/г-жа……………………….…………………….............................................на 

длъжност…................................ да отсече и извози .......... бр. от  дървесен 

вид........................ от имоти с кадастрални №............................................................. 

…………….......................................................................................................................

.........................  с НТП ....................................................... намиращ се в землището 

на с.  ……………….., община Венец, област Венец, местност 

……………………… без заплащане на такси в общината. 

При извършване на сечта да се вземат мерки  от страна на  г-н / г-жа 

...........................................................................................за безопасна работа на 

хората и опазване на сгради, съоръжения и други граничещи имоти. 

Срок за извършване на сечта от………………до…………20....г 

Срок за извозване от: ………………до………………20....г. 

 

 

Кмет на община Венец 

      

 

 

 
 
 



Приложение № 2.7 

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СЕЧ 

№ ………………. 

На основание чл.140 ал 4,5 от Закона за водите и чл.23  от Наредбата за реда на 

ползване на дървесина добита извън горските територии на Община Венец 

приета от общински съвет с. Венец с решение №......./...................... г.и 

Констативен протокол №................. съставен от Междуведомствена комисия 

назначена със Заповед №...................... на Кмета на Община Венец 

РАЗРЕШАВАМ 

На г-н/г-жа……………………..............................на длъжност…................................ 

да отсече и извози наличната дървесна и храстова растителност в имоти с 

кадастрални №..............................................................................................................  

с НТП ...................................... намиращ се в землището на с.  ……………….., 

община  Венец, област Шумен, местност ……………………… без заплащане на 

такси в общината. 

При извършване на сечта да се вземат мерки  от страна на  г-н / г-жа 

...........................................................................................за безопасна работа на 

хората и опазване на сгради, съоръжения и други граничещи имоти. 

Срок за извършване на сечта от………………до…………20....г 

Срок за извозване от: ………………до………………20....г. 

 

Кмет на община Венец 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

М О Т И В И 

По чл. 28 ал.2 от ЗНА 

Към проекта на НАРЕДБА за реда на ползване на дървесина , добита  извън 

горските територии на Община Венец
 

I. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт: 

В предложения проект на наредба за всеки конкретен случай са пояснени 

правилата за добиване на дървесина в извън горските територии на община Венец, 

както и разпределянето й на потребителите. Разработени са образци на приложения към 

наредбата (заявления, разрешителни за сеч, разрешителни за изкореняване), което ще 

улеснява потребителите при прилагането й.  Посочени са  редът и начина за ползване 

на добитата дървесина, приложен е ценоразпис за таксите, които правоимащите следва 

да заплащат на общината.  

Ценорасписът с таксите е без ДДС, което е в интерес на потребителите – 

жителите на община Венец. Текстовете на наредбата са съобразени с нормативаните 

актове от по-висока степен, а именно ЗС, ЗОСИ, Закона за горите, Закона за водите, 

както и действащите подзаконови нормативни актове -  Наредба за изграждане и 

опазване на зелената система на територията на община Венец .  

             Нормативният акт като цяло е структуриран съгласно разпоредбите на Закона за 

нормативните актове и Указ № 883 за неговото прилагане. 

 

 

II. Целите, които се поставят: 

 

 Подобряване обслужването на физически и юридически лица – собственици на 

земеделски имоти в общинаВенец. Повишаване на приходите от такси в общинския 

бюджет.  

 

          III. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба : 

При прилагане на новата наредба не се налага допълнително финансиране . 

 

 

IV.Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако 

има такива  

Прилагането на наредбата ще увеличи приходите от такси в общинския бюджет.  

Земеделските имоти /ниви, пасища, ливади и мери, гори в земеделски земи/ ще 

бъдат поддържани чрез почистване от самозалесила се растителност и ще могат да се 

използват според предназначението си.  

   

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз  

 

Предлаганият подзаконов нормативен акт  е съобразен с  разпоредбите и целите 

на националното и местно законодателство, както  и с нормативаните актове от по-

висока степен, а именно ЗС, ЗОСИ, Закона за горите, Закона за водите, както и 

действащите подзаконови нормативни актове -  Наредба за изграждане и опазване на 

зелената система на територията на община Венец . Актът е структуриран и 

редактиран, съгласно разпоредбите на  Закона за нормативните актове, Указ № 883 за 



прилагане на Закона за нормативните актове. Цитираните по-горе нормативни актове са 

съобразени с правото на Европейския съюз, което предопределя и съответствието на 

наредбата с неговите норми.   

Предлаганата НАРЕДБА за реда на ползване на дървесина , добита  извън 

горските територии на Община Венец е с правно основание чл. 21, ал. 1, т. 13, във  

връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА).  

 

 

 

 


