
 

МОТИВИ  
ЗА  ПРИЕМАНЕ НА НОВА НАРЕДБА  ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА 
 
1. Причини, които налагат приемането на нова Наредба за опазване на околната 
среда на територията на община Трявна 

 
Този проект на Наредба за опазване на околната среда на територията на община 
Трявна (Наредбата) е изготвен по повод възникнали неясноти и получени разяснения от 
Министерство на земеделието, храните и горите и Изпълнителна агенция по горите, по 
отношение законосъобразното прилагане на Закона за опазване на селскостопанското 
имущество (ЗОСИ) и Закона за горите (ЗГ). Поради непълното уреждане в действащата 
нормативна уредба на реда за издаване на разрешителни за отсичане и изкореняване на 
дървета и лозя в земеделски земи и в случаите на чл.84 от ЗГ, маркиране, измерване и 
извозване на дървесина, се налага по-подробна регламентация на реда за издаване на 
разрешителни за сеч, дейността по маркиране и измерване на добита дървесина, издаването 
на електронни превозни билети и др. в действащите нормативни актове на общината, а 
именно – в приетата от Общински съвет – Трявна Наредба за опазване на околната среда на 
територията на община Трявна.  
В досега действащата Наредба за опазване на околната среда на територията на Община 
Трявна не са предвидени разпоредби, регламентиращи реда и начина за издаване на 
разрешителни за сеч в извън населените места и в случаите на чл.84 от ЗГ, както и реда и 
начина за маркиране, измерване и извозване чрез електронни превозни билети на 
дървесината, което води до правна несигурност и възможност за допускане на законови 
нарушения и пропуски от длъжностните лица, на които е възложено извършването на тази 
дейност. Предвидените изменения и допълнения са многобройни, свързани с 
регламентирането на реда за издаване на разрешителни за сеч – до пет и над пет дървета в 
извън населени места и в случаите на чл.84 от ЗГ за почистване на земеделски земи, 
придобили характеристиките на гора, от горскодървесна растителност и същите са от 
изключително значения за законосъобразното извършване на посочените по-горе дейности, 
без нарушения и пропуски. Поради гореизложеното е нецелесъобразно изменението на 
досега действащата наредба. Освен това чрез приемането на изцяло нова наредба, в 
пълнота ще бъдат регламентирани не само реда за издаване на разрешителни за сеч, 
маркиране, измерване и извозване на дървесина чрез издаване на електронни превозни 
билети, в извън населените места и в случаите по чл.84 от ЗГ, но ще се даде възможност и 
на гражданите и представителите на бизнеса в Община Трявна да направят своите 
предложения за допълване на цялата наредба, с която по-ефективно да бъдат прилагани 
действащите нормативни актове от по-висока степен в областта на екологията и опазването 
на околната среда и в интерес на цялата община. Така биха се спазили и в тяхната цялост 
предвидените в чл.26 от Закона за нормативните актове принципи на необходимост, 
обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност 
и стабилност.  
 
2. Целите, които се поставят 
Предлаганият проект на наредба цели усъвършенстване и отстраняване на неясноти и 
непълноти на уредбата по отношение издаването на разрешителни за отсичане на 
горскодървесна растителност в земеделски земи и в случаите на почистване на имоти по 
чл.84 от ЗГ. Целта е да се постигне законосъобразно и правилно прилагане на 
разпоредбите на ЗОСИ и ЗГ, както и пълнота в регламентацията на обществените 
отношения, предмет на Наредбата, с цел предотвратяване на евентуални закононарушения. 
В допълнение, чрез предоставената възможност на гражданите и представителите на 
бизнеса в Община Трявна да направят предложения за допълване на цялата наредба, се 
цели разрешаване и на други проблеми чрез по-пълна регламентация, включително и на 
въпроси, необхванати до този момент от наредбата, както и по-ефективно прилагане на  
действащите нормативни актове от по-висока степен в областта на екологията и 
опазването на околната среда на територията на Община Трявна. 



 
3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба 

Прилагането на новата Наредбата за опазване на околната среда на територията на 
община Трявна не изисква финансови средства. 

 
4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има 
такива 
Очаква  се  прилагането  на  предлаганият  проект  на  Наредбата за опазване на 
околната среда на територията на община Трявна да има положителен ефект върху 
гражданите и отделни институции, включително общинска администрация, чрез 
внасянето на яснота и подробна регламентация на реда за издаване на разрешения за сеч, 
маркиране, измерване и извозване на дървесина чрез издаване на електронни превозни 
билети. Прилагането й ще способства за правилното и законосъобразно прилагане на 
ЗОСИ и ЗГ, както и за предотвратяване на евентуални законови нарушения. Чрез 
направените от гражданите и представителите на бизнеса в Община Трявна предложения 
ще бъдат регламентирани необхванати до този момент обществени отношения, което ще 
способства за разрешаване на други проблеми на територията на общината, както и за по-
пълното и всеобхватно регламентиране на режимите за опазване и ползване на 
компонентите на околната среда и запазването й на цялата територия на общината. 
 
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 
Предлаганият проект на Наредбата за опазване на околната среда на територията на 
община Трявна е с правно основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от 
ЗМСМА. С нея не се въвеждат разпоредби на актове на Европейския съюз, поради което 
не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с европейското законодателство. 


