
 
 

М О Т И В И  
 

към 
 

Проекта на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Септември. 
 
 
   
 Във връзка с приетата Наредба за реда на ползване на дървесина извън 
горските територии на Община Септември, правя настоящето предложение за 
изменение и допълнение на  Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Септември, в глава 
трета „Цени неуредени със закон услуги , оказвани или предоставяни от Общината 
на физически и юридически лица”, за отразяване на цените на услугите свързани с 
маркиране, измерване, кубиране на дървесина извън горските територии на 
Община Септември, както и цените за издаване на разрешително за сеч и 
превозен билет на дървесината. 
 Проектът за изменение и допълнение на Наредбата 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 Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Септември, го публикувам на интернет сайта на Община 
Септември на вниманието на заинтересованите лица  и давам възможност за 
предложения и становища по проекта, които да бъдат изпращани на e-mail: 
municipality@septemvri.org  
  



ПРОЕКТ! 
 

На  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Септември. 
 
 

 §1. Да  се измени и допълни  
 
Чл.53, ал.1 като текста придобие следната редакция: „За измерване, 

кубиране и маркиране на дървесина извън горските територии на Община 
Септември, както и за издаването на разрешително за сеч и превозен билет се 
заплащат следните такси:  

№
 п

о
 р

ед
 

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 1,50лв./км. 

 
 § 2. Чл.53, ал.2 да се отмени  
 
 
 
 
Кмет на Община Септември: /п/ 
                                           Марин Рачев 


