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На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по 

настоящия проект на НАРЕДБАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА  

Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в 
деловодството на Община Трявна, ул.Ангел Кънчев 21 и по електронен път на e-mail: 
obtryavna@unicsbg.net. 

 

НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА  

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА 

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. Настоящата наредба има за цел поддържането и опазването на околната среда в 
община Трявна (озеленени площи, природозащитени обекти и територии, декоративна 
растителност, архитектурни резервати и други). 

Чл.2. Изпълнението  на наредбата е задължение на физическите лица, едноличните 
търговци, юридическите лица и на техните поделения на територията на общината. 

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ИЗВЪН НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 

 
Чл.3. Забранява се отсичането и изкореняването на овощни, горски дървета и на лози, 

цялостното почистване от дървесна растителност и добив на дърва за огрев и дървен материал без 
писмено разрешение в земеделски земи извън населените места на територията на община 
Трявна. 

Чл.4.(1). Писменото разрешение за отсичане и изкореняване до пет дървета и на лозя до 1 
декар, в земеделски земи, с изключение на случаите по чл.84 от Закона за горите, се издава от: 

1. Кмета на кметство Плачковци за земеделски земи в землище Енчовци и землище 
Плачковци; 

2. Кметския наместник на с. Станчов хан и с. Престой за земеделски земи в землище Станчов 
хан и землище Престой; 

3. Кметския наместник на с. Черновръх за земеделски земи в землище Фъревци и землище 
Черновръх; 

4. Кметския наместник на с. Радевци и с. Кръстец за земеделски земи в землище Радевци; 
5. Кметския наместник на с. Белица за земеделски земи в землище Белица; 
6. Кметския наместник на с. Бангейци за земеделски земи в землище Бангейци; 
7. Кмета на община Трявна за земеделски земи в землище Трявна и землище Бижовци. 
 (2). Маркирането на дърветата по ал.1 се извършва от: 
1. по т.1 от старши специалист СГСУОС при кметство Плачковци; 
2.  по т.2 от Кметски наместник на с. Станчов хан и с. Престой; 
3. по т.3 от Кметски наместник на с. Черновръх; 
4. по т.4 от Кметски наместник на с. Радевци и с. Кръстец; 
5. по т.5 от Кметски наместник на с. Белица; 
6. по т.6 от Кметски наместник на с. Бангейци; 
7. по т.7 от старши специалист СГС при община Трявна. 
 (3). Марката се поставя в основата на стъблото от долната страна на склона или на някои от 

повърхностните корени, така че след отсичане на дървото марката да остане и да е 
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видима.Когато добитата дървесина е за материал добитото количество се маркира 100 % на 
челата на пъновете.  При добиването на дърва за огрев, маркирането се извършва най- малко на 
30% от общия обем добита дървесина. 

 (4). Издаването на електронни превозни билети за транспортиране на дървесина от 
земеделски земи, промяна на вписаните в превозен билет данни, съхранение и др. се извършва 
при спазване на Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии и 
Заповедта на директора на ИАГ по §37 от Закона за горите и в присъствието на лицата по ал.2 
извършили маркирането, от: 

1. старши специалист СГСУОС при кметство Плачковци за издадени разрешителни за сеч от 
лицата по чл.4, ал.1, т.1, т.4 и т.6; 

2. Кметски наместник на с. Станчов хан и с. Престой за издадените от него разрешителни за 
сеч; 

3. Кметски наместник на с. Черновръх за издадените от него разрешителни за сеч и за 
издадени разрешителни за сеч от лицата по чл.4, ал.1, т.5; 

4 старши специалист СГС при община Трявна за издадени разрешителни за сеч от лицата по 
чл.4, ал.1, т.7. 

 
(5). Измерването на добитата дървесина от земеделски земи – общинска собственост и 

съставянето и подписването на протоколи  за добитата дървесина се извършва от лицата по чл.4, 
ал.1 от т.1 до т.6 и двама служители на общинска администрация Трявна - старши специалист 
СГС и младши експерт ООС, а по чл.4, ал.1, т.7 от старши специалист СГС и младши експерт 
ООС при Община Трявна. 

(6). Писменото разрешение по чл.4, ал.1 се издава при наличие на уважителни причини, а 
именно: 

- дърветата са стари и сухи или са спрели да дават плод от няколко сезона; 
- дърветата са опасни, наклонени, полуизкоренени, просъхнали, болни, налице е издънкова и 

самонастанена растителност, пречупени; 
- наложително премахване при последици от природни бедствия; 
- дърветата възпрепятстват използването по предназначение на земеделската земя; 
(7). Разрешителното по ал.1 е със срок на действие една година, считано от датата на 

издаването му. Продължаване на срока на издаден разрешително за сеч се разрешава преди 
изтичането му след писмено и обосновано искане от лицето, на което е издадено разрешителното 
за сеч, по преценка на издалия съответното разрешително, като това, заедно с мотивите се 
отразяват в издадените екземпляри на разрешителното. 

(8). Разрешително за сеч по ал.1 може да бъде анулирано при наличието на основателна 
причина за това и по преценка на длъжностното лице, което го е издало, като мотивите за това се 
отразяват в екземпляра на разрешителното, намиращо се в администрацията и, за което се 
уведомява лицето, в полза, на което е издадено разрешителното. 

(9). Функциите на лицата по ал.1, ал.2 и ал.4 могат да бъдат изпълнявани и от други, 
упълномощени от Кмета лица. 

Чл.5.(1). Писменото разрешение за отсичане и изкореняване на по-голям брой от пет 
дървета и на лозя над 1 декар  по чл.3, в земеделски земи, с изключение на случаите по чл.84 от 
Закона за горите, се издава от лицата по чл.4, ал.1 от настоящата наредба. 

(2). Разрешението по ал.1 се издава въз основа на протокол за оглед на място от комисия, 
назначена със Заповед на Кмета на Община Трявна или Кмета на кметство Плачковци за 
земеделски земи в землище Енчовци и землище Плачковци. 

(3). За маркирането, издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 
дървесина и измерване на добитата дървесина се прилагат разпоредбите на чл.4, ал.2, ал.3, ал.4 и 
ал.5 и ал.6 от настоящата наредба. 

(4). Писменото разрешение по чл.5, ал.1 се издава при наличие на крайно уважителни 
причини, а именно: 

- дърветата са стари и сухи или са спрели да дават плод от няколко сезона; 
- дърветата са опасни, наклонени, полуизкоренени, просъхнали, болни, налице е издънкова и 

самонастанена растителност, пречупени; 
- наложително премахване при последици от природни бедствия; 
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- дърветата възпрепятстват използването по предназначение на земеделската земя, 
установено от комисия след извършен оглед на имотите, при който е установено, че наличните в 
тях дървета пречат на ползването на имотите, според начина им на трайно ползване, или 
съответно ги правят неподходящи и недопустими за подпомагане, съобразно действащата 
нормативна уредба за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по 
схеми и мерки за плащане на площ и на Национални стандарти за поддържане на земята в добро 
състоянието на земята в добро земеделско и екологично състояние.  

(5). Относно срока на действие, продължаване на срока и анулиране на  разрешителното по 
ал.1 се прилагат разпоредбите на чл.4, ал.7 и ал.8 от настоящата наредба. 

Чл.6.(1). Писмено разрешение по чл.84 от Закона за горите, за почистване от горскодървесна 
растителност на земеделска земя, придобила характеристиките на гора по смисъла на ЗГ след 1 
март 1991 г., се издава от лицата по чл.4, ал.1 от настоящата наредба. 

(2). Писменото разрешение по ал.1 се издава въз основа на протокол на комисия, назначена 
със Заповед на Директора на РДГ – Велико Търново. 

(3). Разрешението по ал.1 е за срок до три години от подаване на декларацията по чл.84, ал.1 
от Закона за горите до Директора на РДГ – Велико Търново. 

(4). При издадено разрешение по ал.1 се ограничава площта чрез маркиране само на крайните 
дървета, определени за сеч, като се прилагат разпоредбите на чл.4, ал.2 и ал.3 от настоящата 
наредба. 

(5). За издаването на електронни превозни билети за транспортиране на дървесина и 
измерване на добитата дървесина се прилагат разпоредбите на чл.4, ал.4 и ал.5 от настоящата 
наредба. 

(6). Относно анулирането на  разрешителното по ал.1 се прилагат разпоредбите на чл.4, ал.8 
от настоящата наредба. 

Чл.7.(1). За издаване на писмено разрешение по чл.4, ал.1; чл.5, ал.1 и чл.6, ал.1 от 
настоящата наредба се представят следните документи: 

1. Искане за издаване на разрешително за сеч;  
2.  Копие от документ за собственост и валидна скица на имота; 
3. Удостоверение за наследници - когато имота е на наследниците на починал собственик или 

при смърт на собственика на имота – издава се по служебен път; 
4. Договор за наем или аренда на имота с включена клауза за отсичане на дървета от 

наемателя или арендатора в полза на заявителя - когато искането се  подава от наемател или 
арендатор 

5. Нотариално заверено пълномощно от собственик - когато искането се подава от 
несобственик с изключение на случаите по т.4; 

6. Писмено съгласие от най-малко половината съсобственици, когато имотът е собственост на 
повече от едно физическо и/или юридическо лице, с изключение на случаите по т.4, когато 
договорът е сключен от най-малко половината съсобственици. 

7. Документ за трасиране, издаден от правоспособно лице по ЗКИР и вписано в регистъра на 
лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по картография към 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър; 

8. Документ, издаден от компетентен орган, че имотът не попада в горски фонд; 
9. Документ, издаден от лицензиран лесовъд, удостоверяващ: броя, вида на дърветата, както и 

сортиментиране и категоризиране на дървесината като едра, средна, дребна, дърва за огрев или 
друга, с посочен обема на дървесината, която ще бъде добита от описаните дървесни видове – 
документът не се изисква при искания за премахване на по-малко от 5 дървета. 

10. Протокол на комисия назначена със Заповед на Директора на РДГ – Велико Търново за 
удостоверяване на обстоятелствата на чл.84, ал.1 от Закона за горите / прилага се при искане за 
издаване на разрешение за сеч по чл.6, ал.1 от тази наредба /. 

11. Обосновка или документи за наличие на крайно уважителни причини - при подаване на 
искане за отсичане на повече от пет дървета.  
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(2). Документите по ал.1 се подават до лицата по чл.4, ал.1 от настоящата наредба. 
(3). Разрешителното за сеч по чл.4, ал.1; чл.5, ал.1 и чл.6, ал.1 от настоящата наредба се издава 

по образец – Приложение №1. 
(4). Разрешителното за сеч по чл.4, ал.1; чл.5, ал.1 и чл.6, ал.1 от настоящата наредба се издава 

само за имоти, чиито граници са трайно обозначени на терена. Обозначаването на границите на 
имотите е за сметка на техните собственици или на лицата, на които са предоставени за 
управление имоти. 

(5). В случаите на установени неточности и/или непълноти в представените документи по ал.1 
и/или при проверка на място се установи, че границите на имота не са трайно обозначени на 
терена, на лицето се указва 14-дневен срок, в който да отстрани констатираните нередности. 

 
Чл.8.(1). Преди издаване на електронен превозен билет по чл.4, ал.4, чл.5, ал.3 и чл.6, ал.5 от 

настоящата наредба, лицето, в полза на което е издадено съответното разрешение за сеч представя 
собственоръчно подписана декларация, съдържаща информация относно: данни за купувач на 
дървесината – име, ЕИК, адрес; получател на дървесината, ако лицето е различно от купувача; 
точен адрес на доставка; регистрационен номер на превозното средство; име на водача на МПС 
или отговорен придружител. 

(2). Декларацията по ал.1 се подава пред лицата по чл.4, ал.4 от настоящата наредба. 
 
Чл.9.(1). За издаване на разрешително  за сеч, маркиране на дървесина в стоящо състояние, за 

измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние и издаване на превозен билет се заплащат 
цени, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община  Трявна. 

(2). Цената за издаване на разрешително за сеч включва и стойността на извършеното 
маркиране на стояща дървесина, като същата се заплаща преди получаване на издаденото 
разрешение на лицето, което го е издало срещу квитанция за заплатената услуга. 

(3). Цената за издаване на превозен билет включва и цената за маркиране и кубиране на 
подлежащата на превоз дървесина, като същата се заплаща преди издаване на електронен превозен 
билет, на лицето, което го издава срещу квитанция за заплатената услуга. 

Чл.10. В случаите на съсобственост, когато разрешение за сеч е издадено по искане на един от 
съсобствениците, отношенията между него и останалите съсобственици се уреждат по реда на 
Закона за собствеността. 

Чл.11. Сечта на горскодървесна растителност в имоти попадащи в горския фонд, както и в 
земеделски територии, които са придобили характеристиките на гора по смисъла на чл.2, ал.1 от 
Закона за горите, но не са налице обстоятелствата по чл.84 от Закона за горите се извършва по 
реда на Закона за горите. 

Чл.12. Забранява се преграждането с насипи  и баражи на реки и дерета, както и 
изхвърлянето на всякакъв вид отпадъци и материали в техните корита и контактните зони на 
същите с други имоти. 

Чл.13. Забранява се копаенето и вземането на пръст, пясък и чакъл от синорите, пътищата, 
полските имоти, коритата на реките и други, извън определените от общинската администрация 
места. 

Чл.14. Забранява се повреждането и замърсяването на чешмите, изворите и кладенчетата, 
намиращи се в землищата  на общината. 

Чл.15. Забранява се  прането с перилни препарати в естествените и изкуствените водни 
площи, както и миенето на МПС. 

Чл.16. Забранява се изхвърлянето на бурени, остатъци от реколта и всякакви други 
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отпадъци по синорите, пътищата и около населените места, освен на специално определените от 
общинската администрация места. 

Чл.17. Забранява се направата на канавки, изкопи и други, които препятстват използването 
на пътищата. 

Чл.18.  Забранява се употребата на всякакви препарати  (химични и други) и торове в зони с 
ограничение на ползването им. 

Чл.19. Забранява се къпането в открити водни площи, за които няма специално разрешение 
за това. 

Чл.20.  Забранява се изхвърлянето на замърсени води по улици и открити помийни ями; 

Чл.21.  Забранява се отвеждането на непречистени отпадъчни води във водни течения, 
водоеми, подземни хоризонти или други водоприемници;  

Чл.22. Задължават се  ръководителите  на фирмите и организациите, в чиито имоти има 
водоизточници да ги поддържат съгласно санитарно-хигиенните  изисквания. 

Чл.23. Задължават се лицата, които употребяват препарати за растителна защита да 
уведомяват предварително собствениците на намиращите се в близост пчелни кошери. 

Чл.24. Задължават се гражданите да не хвърлят отпадъци, лесно запалими и избухливи 
материали, отровни вещества и течности, представляващи  опасност за живота и здравето на 
хората и замърсяващи околната среда. 

Чл.25. Задължават се гражданите да почистват местата за отдих и почивка преди тяхното 
напускане. 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 

Чл.26. Кметовете или упълномощени от тях длъжностни лица съвместно с длъжностни лица 
от ДЛ – Плачковци определят и обозначават местата за паркиране, лагеруване, почивка и палене 
на огън в горските местности.  

Чл.27. Забраняват се в градините, улиците, парковете, лесопарковете, зелените площи, 
насаждения и други обществени места: 

1. Унищожаване и увреждане на цветя, храсти и дървета; 

2.  Увреждане и разместване на градинска мебел, надписи, табелки, декоративни елементи, 
осветителни тела; 

3.  Изкопаване на пясък, пръст, чакъл; 

4.  Замърсяване и повреждане на паметниците  и другите скулптурни и декоративни 
елементи (чешми, фонтани, беседки, заслони, съоръжения за игра на деца, огради и други); 

5. Косенето на трева, пашата на животни и птици; 

6. Убиването на полезен дивеч, пойни и други птици и унищожаването на техните яйца; 

7. Хвърлянето на угарки, кибритени и цигарени кутии, автобусни билети, семки, фъстъци и 
други отпадъци. 

8. Измиването на автомобили и други ППС. 

9.     Пране на черги, килими и други подобни, както и палене на огън. 

10.  Други неупоменати в настоящия раздел действия, които причиняват замърсяване и 
увреждане на околната среда. 

  Чл.28.(1). Забранява се провеждане на митинги, масови тържества, спортни празници и 
други обществени мероприятия в озеленените площи без разрешение от кмета на Общината, 
кмета на съответното кметство или кметските наместници. 
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 (2). С разрешението по ал.1 се определят конкретните изисквания за опазване на 
озеленените площи и растителността,  за организиране на допълнителна охрана, за 
възстановяване и обезщетяване за причинени вреди на съответните площи и други паркови 
елементи и съоръжения. 

Чл.29. Забранява се поставянето на съоръжения и извършването на всякакъв вид дейности в 
зелените площи без разрешение на общинската администрация. 

Чл.30. Забранява се преминаване на МПС през паркове и зелени площи и паркирането в тях. 

Чл.31. Забранява се отвеждане на дим, прах, газове през прозорци, витрини, стени без 
разрешение от РЗИ и общинската администрация. 

Чл.32. Забранява се отглеждане на селскостопански животни в жилищни помещения, 
мазета, тавани, гаражи и балкони. 

Чл.33. Забранява се разхождането на кучета в паркове, зелените площи, в училищните райони, 
детските и спортни площадки, в районите на болничните заведения; 

Чл. 34. Забранява се лепенето на афиши, плакати, други информационно-рекламни материали 
и некролози по стените и фасадите на сгради, културни паметници, огради, подлези, коридори, 
спирки, стълбове, дървета и други обществени места; 

Чл. 35. Забранява се писането и драскането по стените и фасадите на сгради, културни 
паметници, огради, подлези, коридори, спирки, стълбове, дървета и други обществени места;  

Чл.36. Забранява се  увреждането, унищожаването и присвояването на паметници, паметни 
плочи, знаци, улични табели и елементи на техническата инфраструктура;  

Чл.37. Забранява се използването на озеленените площи за монтиране на съоръжения с 
търговска и рекламна цел без разрешението на Кмета на Общината.  

Чл.38. (1) Задължават се лицата извършващи търговска, производствена и друга дейност да 
опазват и поддържат тревните и цветни площи, декоративната растителност и парковите 
съоръжения около съответните обекти; 

 (2) Задължават се собствениците, съответно физическите и юридическите лица, които 
стопанисват и управляват недвижимите имоти да ги поддържат в добро състояние и изискващия 
се вид, да почистват дворовете, входовете около тях и прилежащите тротоари. 

(3) Лицата по предходната алинея през зимния период своевременно да почистват снега 
около сградите, прилежащите тротоари, дворовете и входовете около тях, както и ледените 
висулки по сградите. 

Чл.39.Задължават се собствениците, съответно физическите и юридическите лица, които 
стопанисват и управляват недвижимите имоти да не извършват дейности по начин, 
предизвикващ замърсяване или наводняване на долните етажи. 

Чл.40. Задължават се всички физически и юридически лица: 

1. Да спазват хигиенните норми за допустими шумови нива и вибрации; 

2. Да не допускат наднормени концентрации на прах, сажди, вредни азотни и серни окиси в 
околната среда; 

3. Да не допускат токсични вещества и нефтопродукти в канализационната мрежа, реки и 
дерета; 

4. Да не допускат замърсяване на почвата с пестициди, производствени отпадъци и тежки 
метали. 

Чл.41. Задължават се лицата, които извършват строителство или ремонт на територията на 
общината : 

1. При доказана необходимост да ползват уличните платна и тротоарите за строителни 
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площадки само с разрешение на кмета на Общината, съгласувано с РПУ, за определен период от 
време, срещу заплащане на такса; 

2. Да ограждат и осветяват строителните площадки и местата около тях, да поставят 
предупредителни и указателни знаци; 

3. Да уреждат строителните площадки, в съответствие с даденото разрешение, да складират, 
товарят и разтоварват строителни материали само на определените от общинска администрация  
за целта места; 

4. Да вземат необходимите мерки за запазване на растителността, тротоарната и улична 
настилка; 

5. Да възстановят в срок, определен от Община Трявна, след завършване на строежа или 
ремонта разкопаните и повредени части от улици, тротоари, зелени площи и други и да почистят 
района за своя сметка в същия срок. 

6. Строителните разтвори да се поставят в подходящи съдове (палети, метални корита и 
други), а да не се изсипват направо върху уличните платна и тротоарните площи. 

Чл.42. (1). Работите, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки и 
вътрешноквартални пространства, се извършват въз основа на писмено разрешение, издадено от 
кмета на Община Трявна, а при аварийни случаи след уведомяване.  

(2). Разрешението се издава преди започване на изкопните работи, а    при аварийни случаи 
– в петдневен срок след уведомяването. 

(3).   Разрешението се издава след внасяне на определен депозит в Община Трявна, който се 
определя съобразно необходимите възстановителни работи и се възстановява след тяхното 
извършване. 

(4). Ако възстановяването не се извърши в определения в разрешителното срок или е 
извършено некачествено, депозита се задържа. 

(5). Разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки от собствениците на подземни 
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и отклоненията от тях се издава след 
внасяне на депозит за възстановяване на настилката в десетократен размер, но не по-малко от 1000 
лв., в случаите когато са били предварително уведомени за извършването на ремонтни работи в 
дадения участък и не са отремонтирали собствените си съоръжения или отклонения. 
Десетократният размер на депозита е валиден до изтичането на гаранционните срокове на 
изпълнените строителни и монтажни работи, съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация 
на строежи в Р. България и минимални гаранционни срокове за изпълнeние на строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.   

Чл.43. Разрешенията по чл.41 и чл.42 за територията на кметство Плачковци се издава от 
кмета на кметството и от съответните кметски наместници. 

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ 

КОНТРОЛА ПО ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНАТА 

Чл.44.(1). Контрола по опазване на околната среда на територията на Община Трявна се 
осъществява от Кмета на общината или упълномощени от него лица – специалисти на общинската 
администрация, Кметовете на населените места, Кметските наместници и др. 

(2).  Приходите от глоби и санкции по чл.65, ал. 1, 2 и 3 от Закона за опазване на околната 
среда, както и приходите от глоби от Раздел пети от настоящата наредба се изразходват за 
екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна 
среда. 

  

РАЗДЕЛ ПЕТИ 
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АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.45. За нарушение разпоредбите на настоящата Наредба, на физически лица се налагат 
глоби в размер от 50 лв. до 5 000 лв. 

Чл.46. За повторно нарушение, на физически лица се налага глоба в двоен размер от глобата 
по чл.45. 

Чл.47. За нарушение на разпоредбите на настоящата Наредба, на едноличните търговци и 
юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 100 лв. до 10 000 лв. 

Чл.48. За повторно нарушение на едноличните търговци и юридическите лица се налага 
имуществена санкция в двоен размер от санкцията по чл.47. 

Чл.49. За явно маловажни случаи на нарушения относно замърсяване на околната среда, 
установени при извършването им, упълномощените от кмета длъжностни лица налагат на 
виновните лица на място срещу квитанция глоба в размер от 10 лв. до 50 лв. 

Чл.50. В случаите когато нарушителя откаже заплащането на глобата по чл.49 
упълномощеното от кмета лице е длъжно да състави акт за приложение на санкциите по чл.44 и 
следващите от тази Наредба. 

Чл.51. Размерът на глобата или санкцията за всеки конкретен случай се определят съобразно 
тежестта на нарушението и вината на нарушителя. 

Чл.52. Нарушенията се констатират с актове, съставени от упълномощени от кмета длъжности 
лица от общинската администрация, РЗИ, БАБХ, РПУ.  

Чл.53. Наказателните постановления се издават от Кмета на общината или негов заместник. 

Чл.54. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 
наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и 
наказания. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1. Наредбата е приета на основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и Решение     № ………….. / 
………….2019 г. на Общински съвет - Трявна и влиза в сила от датата на обнародването й на 
интернет страницата на Община Трявна. 

§2. Настоящата Наредба отменя Наредба №8 за опазване на околната среда на територията 
на Община Трявна, приета с Решение №78/17.05.2007г. на Общински съвет – Трявна. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

 

 

 

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СЕЧ 
 

Изх. №……………………………… 

На основание чл…………. от Наредбата за опазване на околната среда на територията на Община 
Трявна, във връзка с ……………………………………………………..................................................... 

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

РАЗРЕШАВАМ 

На …………………………………………………………………………………………………. 

да извърши сеч в имот ……………………………………………………………, находящ се в 

……………………………………………………………………, с площ …………………… 

Очакваният добив е ……………………………… плътни кубически метра лежаща маса, която по 
категория е както следва: 

№ Категория дървесина Дървесен вид Брой 
дървета 

Куб.м. Забележка 

1      

2      

3      

ОБЩО:    

Причини за издаване на разрешителното:………………………………………………………. 

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

Срок на действие на настоящото разрешително: до…………………………………………… 

Дата на издаване:…………………….. 

Място на издаване:……………………… 

Издал:…………………………….   Получил разрешителното:………………… 

 /……………………………/      /……………………/ 

 

ЗАВЕРКА ПРИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ  

Срокът на действие на Разрешение за сеч №……/…………, на основание чл….. от  Наредбата за 
опазване на околната среда на територията на Община Трявна се продължава до ……………......... 

Мотиви/причини:………………………………………………………………………………………… 

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

 

Дата на издаване:……………………..    Издал:……………………………. 

Място на издаване:………………………     /……………………/ 

                                             ОБЩИНА   ТРЯВНА 


