
      

ОПИСАНИЕ И ЦЕНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО  ЕКОЛОГИЯТА  И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ 

      

      

Вид услуга  Цени    Извърщване на дейности по услугата (ОПИСАНИЕ НА 
УСЛУГАТА)  

Такси за измерване, кубиране и маркиране на 
дървесината, добита извън горски територии за 
единични дървета, с общинска марка преди 
транспортиране и за издаване на превозен билет на 
дървесина, добита извън горски територии, се събират, 
както следва:  

    



1. Измерване, кубиране и маркиране на дървесината, 
добита извън горски територии с общинска марка 
преди транспортиране - 

 5 
лв./плътен 
куб. м., но 
не по-
малко от 10 
лв. 

При извършена сеч на дървета извън горския фонд и преди да 
бъдат транспортирани,районният специалист се отива на 
място и измерва кубатурата на добитата дървесина.  С 
общинска марка № 02  се маркират челата на дървета. В 
зависимост от големината и дървесния вид на нарязаните 
парчета се определя категорията на дървесината  и 
коефициент на плътност т.е. плътен метър кубичен                                              

2. (изм. с Решение № 313 по Протокол № 19 от 
28.06.2012) Издаване на превозен билет на дървесина, 
добита извън горски територии - 

10 лв. По  програма на  РУГ София се попълват данни откъде до къде 
ще се превозва дървесината /населено място адрес, име на 
собственика на дървесината, на превозвача и на получателя/, 
на какво основание е добита дървесината /разрешително № 
/Подробно се описва превозното средство, вид, име на 
водача, показател на километража и точен час на тръгване. 
Последната версия изисква и снимка на превозното средство.  
Превозният билет се принтира на място с преносимо 
устройство. 



Съгласуване или становище по инвестиционни проекти 
по част "Паркоустройство и благоустройство": 

 
За физ. 
лица  20 лв. 
 за 
юридическ
и лица - 30 
лв. 

Проектите се преглеждат, уточняват се площите за 
озеленяване, преценява се дали процентът на озеленяване 
отговаря на указания по действащата нормативна уредба. 
Преценява се доколко предвидената в проекта растителност е 
удачна да бъде засадена на този терен. Измерва се 
очертаната в проекта зелена площ относно това дали 
съответства на посочената в текстовата част площ.  

Издаване разрешение за преместване на растителност: в частни 
имоти и 
при ново 
строи -
телство 20 
лв.  
за растител 
ност, разпо 
- ложена 
върху 
общински 
терени - 
безплатно  

Прави се оглед на растителността предвидена за преместване, 
доколко е  изпълнимо и възможно. При установена 
необходимост и възможност се издава разрешение от кмета 
на района в което се указва къде ще бъде преместена 
растителността и кога. Преглеждат се документи заявление, 
геодезическо заснемане на растителността, експертна оценка 
и др.  



Издаване разрешение за кастрене и премахване на 
растителност в обществени терени,   

в частни 
имоти и 
при ново 
строи -
телство 20 
лв.  
за растител 
ност, разпо 
- ложена 
върху 
общински 
терени - 
безплатно  

На основание на експертната оценка на експерт-еколог, при 
подадени заявления и документи, като проекти за 
озеленяване на ново строителство, заверено геодезическо 
заснемане на растителността, доказващи необходимост от 
премахване, или лошото състояние на дърветата, се издава 
разрешение за премахване и или кастрене на дървесна 
растителност. В някои случаи в  разрешителното се предвижда 
компенсаторно засаждане на нова растителност на указани 
общински терени и указани дървесни видове. 

експертна оценка на дървесна растителност в имоти 
ОС 

  Експерт екология извършва оценка и заснемане на дървесна 
растителнос, с оглед преценка на необходимостта от 
последващи манипулации-кастрене, премахване и др. 



Оценка на дървесна и храстова растителност в имоти, 
различни от общинска и държавна собственост: 

до 5 бр. д-
та 30 лв. 
до 10 бр. - 
50 лв. 
над 10 бр. - 
100 лв. 

На основание на експертната оценка, във връзка с  подадени 
заявления и документи, като проекти за озеленяване на ново 
строителство, заверено геодезическо заснемане на 
растителността, доказващи необходимост от премахване, или 
поради лошото състояние на дърветата и или растителността,  
се издава разрешение за премахване и или кастрене на 
дървесна растителност. В нормативно определени случаи в  
разрешението се предвижда компенсаторно засаждане на 
нова растителност на указани общински терени и указани 
дървесни видове. 

 


