
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 852 
  
Взето с Протокол №54  от заседание на Общински съвет гр. Септември 
проведено на 29.10.2014г. 

     

  Относно:  Изменение и допълнение на Наредбата за управление на горските 
територии на община Септември 

 
Ползването на дървесина и ползването на недървесни горски продукти от 

горските територии на общината са възмездни и следва да се таксуват. 
Размерът на таксите се определя с решение на Общинския съвет, който следва 
да утвърди ценоразпис/единични цени на кубик/ за продажба на стояща 
дървесина на корен по категории от горски територии, собственост на община 
Септември.  

За база взимаме ценоразписа на ЮЦДП – гр.Смолян, одобрен от МЗХ. 
На основание чл.26 от Закона за нормативните актове проектът за 

изменение и допълнение на Наредбата за управление на горските територии на 
община Септември е публикуван на сайта на общината на 26.09.2014 г.  В 14-
дневен срок от публикуването му в общинска администрация не са постъпили 
предложения и становища по проекта. 

С оглед гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА,  
чл.111 до 115 и чл.181, ал.1 и ал.6 от Закона за горите,  

 
Р Е Ш И : 

 
 Приема и утвърждава ценоразпис, включващ единичните цени на куб. 

метър за продажба на стояща дървесина на корен по категории от горски 
територии собственост на община Септември, както следва: 

 
Ц Е Н О Р А З П И С 

          
          
        

№ 
по 

ред 
Наименование Мярка Цена на дървесината (в лв.) 

1 2 3 4 

1. 
Иглолистен объл дървен 
материал 

  

 А) Едър   
 Iа клас на сортимента м3 85 
 I клас на сортимента м3 70 
 II клас на сортимента м3 60 
 Б) Среден   
 III клас на сортимента м3 40 
 IV и V клас на сортимента м3 20 
 В) Дребен м3 12 



2. 
Широколистен объл дървен 
материал 

 

бук, дъб, 
габър, и други 

твърди 
широколистни 

акация, липа, 
бреза и меки 

широколистни 

орех, 
явор, 
ясен, 

бряст и 
горско 
плодни 

 А) Едър     
 Iа клас на сортимента м3 60 40 130 
 I клас на сортимента м3 50 35 85 
 II клас на сортимента м3 40 30 60 
 Б) Среден     
 III клас на сортимента м3 25 25 25 
 IV и V клас на сортимента м3 25 25 25 
 В) Дребен м3 12 12 12 

3. Дърва за горене и въглища   

 
А) дърва от иглолистни 
дървесни видове 

пр.м3 5 

 
Б) дърва от широколистни меки 
дървесни видове 

пр.м3 
5 

 
В) дърва от широколистни 
твърди дървесни видове 

пр.м3 
12 

 Г) вършина/отпад пр.м3 1,50 
 Д) пънна дървесина пр.м3 3 

 
 
 
 
 
 
Общ брой на общинските съветници:     21  
Присъствали:                                                     14  
Гласували:             14 
“ЗА”          14 
“ПРОТИВ”            0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”         0 
 
 
 
 
 
 
ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


