
 УСЛУГА № 2086 

 Издаване на разрешение за отсичане до 5 бр.дървета и до 1 дка. лозя в 

 селскостопански земи 
 

 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: 

• Закон за опазване на селскостопанското имущество – чл.32, ал.2 

• Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на 

община Севлиево – чл.33, ал.1 

 

Необходими документи: 

• Заявление по образец; 

• Документ за собственост; 

• Актуална скица на имота; 

• Протокол за трасиране границите на имота; 

• Документ за платена общинска такса. 

 

Срок на действие на разрешителното: 

• Една година от издаването му. 

 

Срок за изпълнение на услугата: 

•  Съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и 
цени на услуги на територията на община Севлиево срокът на услугата е до 14 

дни. 

 
Такса за подаване на заявлението: 

• Обикновена услуга – 14 раб.дни - 3,00 лв. 

 

Цена на разрешителното за сеч: 

• Разрешително за отсичане до 5 бр.дървета и до 1 дка лозя –   5,00 лв. 

• Разрешително за отсичане на защитен дървесен вид – 15,00 лв. 

 

Начин на плащане: 

• В Центъра за административно обслужване – стая 110; 

• По банкова сметка: 

✓ IBAN: BG95UNCR7000 3123 556 955 

✓ BIC: UNCRBGSF 

✓ УниКредит Булбанк АД, филиал Севлиево 

✓ Код за вида плащане: 448007/ Такси за административни 

услуги 



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО 

 

Вх. № ………………… 

Дата. …………20. ..... г. 
 

 

Услуга № 2086 
 

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ОТСИЧАНЕ ДО 

5 БР. ДЪРВЕТА И ДО 1 ДКА ЛОЗЯ В 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЗЕМИ 
Срок за 

изпълнение: 14 

раб.дни 

 

Такса: виж 

описанието 

 

Изпълнител: Дирекция ТСУ и 

Общинско предприятие „Гори и земи“ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

от ………………………………………………………………………………………….…..… 

/име, презиме, фамилия/ 

 

Постоянен адрес: гр. /с/.………..………. ул.. …………….....……………. № …… 

 

ЕГН……………………………Телефон……………………………………………………..... 

 
 

Моля, да ми бъде издадено разрешително за отсичането на до 5 бр. дървета от вид 

………………………………………………………, намиращи се в земеделски имот в землището 

на гр./с. …………………………., местност ........................................ , поради следните причини: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Прилагам следните документи: 

1. Документ за собственост; 

2. Актуална скица на имота; 

3. Протокол за трасиране границите на имота; 

4. Документ за платена общинска такса. 
 

Дата: …………… 

Подпис: ……………………. 
 

Приел заявлението: ……………. 
 

 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЯТА СЕ ПОДАВАТ: 

в „Център за административно обслужване”, тел. 0675/396 122 

Общинска администрация,  пл.“Свобода” № 1, 5400 гр. Севлиево 

или на e-mail: delovodstvo@sevlievo.bg 

mailto:delovodstvo@sevlievo.bg

