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Приложение № 1 
Тарифа за таксите за изключени или предоставени за ползване площи от общински горски 
фонд. 
 Чл.1.За изключени площи от общински горски фонд (ОГФ) в случаите по чл.14 от ЗГ 
се събира такса в следния размер: 

1. за площи, заети от горски култури – 11400 лв./дка; 
2. за площи, заети от иглолистни и широколистни насаждения със семенен произход – 

9600 лв./дка; 
3. за площи, заети от издънкови гори за превръщане във високостъблени – 6000 лв./дка; 
4. за площи, заети от издънкови гори за стопанисване като нискостъблени – 5000 

лв./дка; 
5. за площи, заети от горски култури с възраст до 10г. – 8000 лв./дка; 
6. за площи, заети от гори за реконструкция – 5000 лв./дка; 
7. за незалесени дървопроизводителни горски площи – 750 лв./дка; 
8. за незалесени недървопроизводителни горски площи – 200 лв./дка. 

 Чл.2(1) Размерът на таксите за предоставени за ползване площи от ОГФ по чл.16, ал.5 
от ЗГ е равен на 25 на сто от определените такси по чл.1 за съответната площ при 10-
годишен срок за ползване. 
                 (2) Когато срокът на ползване е по-малък от 10 години, таксата се редуцира за 
съответния период. 
 Чл.3. Годишната такса за ползване на площи от ОГФ по реда на § 2, ал.2 от 
преходните и заключителни разпоредби на Закона за възстановяване на собствеността 
върху горите и земите от горския фонд е в размер на 0,005 на сто от определената такса по 
чл.1. 
 Чл.4. За временно предоставени за ползване площи от ОГФ за търговска дейност, се 
внася такса в размер на 200 лв. на квадратен метър за ден. 
 Чл.5(1)Таксите по чл.1 се внасят в срок до 3 месеца от датата на издаване на актовете 
по чл.14г, ал.1 от Закона за горите. 
        (2)Таксите по чл.2 се внасят преди получаване на актовете по чл.16, ал.6. 
        (3)Годишната такса по чл.3 се внася до края на февруари на текущата година. 
        (4)Таксата по чл.4 се внася преди издаване на разрешителното. 
 
Приложение № 2 
Тарифа за таксите на корен на облите дървени материали, дървата за горене и вършината, 
добити от ОГФ 
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 Чл.1. За облите дървени материали, дървата за горене и вършината се заплащат 
следните тарифни такси на корен: 

сортименти мярка такса на корен лв.
1.Иглолистни обли дървени м-ли
а)едър
Іа клас на сортимента куб.м. 60
І клас на сортимента куб.м. 40
ІІ клас на сортимента куб.м. 30
б)среден
ІІІ клас на сортимента куб.м. 20
ІV и V клас на сортимента куб.м. 12
в)дребен куб.м. 6  

бук,дъб, цер, акация, орех, явор,
сортимент мярка габър и др. липа,бреза ясен, 

твърди и меки широ- бряст и 
широколист- колистни горскопл.

ни
2.Широколистни обли дървени м-ли
а)едър
Іа клас на сортимента куб.м. 60 35 100
І клас на сортимента куб.м. 40 25 65
ІІ клас на сортимента куб.м. 30 20 45
б)среден
ІІІ клас на сортимента куб.м. 15 15 15
ІV и V клас на сортимента куб.м. 10 10 10
в)дребен куб.м. 6 6 6

такса на корен лв.

сортименти мярка такса на корен лв.
3.Дърва за горене и вършина
а)дърва за горене от иглолистни дървесни видове пр.куб.м. 3
б)дърва за горене от широколистни дървесни видове-меки пр.куб.м. 3
в)дърва за горене от широколистни дървесни видове-твърди пр.куб.м. 14
г)вършина пр.куб.м. 0,80  
 Чл.2 (1) За средната и дребна дървесина, дървата за горене и вършината, добити от 
отгледни и санитарни сечи до 20г. възраст в годината на сечта не се заплаща такса. 
                  (2) Алинея 1 не се прилага за средната и дребна дървесина, дървата за горене и 
вършината, добити от тополови и акациеви насаждения и култури. 
                  (3) Алинея 1 не се прилага за средната и дребна дървесина, дървата за горене и 
вършината, добити от пожарища. 
                  (4) За средната и дребна дървесина, дървата за горене и вършината, добити при 
събиране на суха и паднала дървесина от единично пръснати дървета над 20г. възраст на 
насажденията в годината на сечта, се заплаща 50 на сто от таксата по чл.1. 
 
Приложение № 3 
Тарифа за таксите на странични ползвания и страничните горски продукти, добити от ОГФ 
 Чл.1. За страничните ползвания и страничните горски продукти се заплащат следните 
такси: 
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№ по Наименование мярка такса лв.

ред
І. Горски плодове, билки, гъби в

сурово състояние
1.Грудки-всички видове кг 0,10
2.Корени-всички видове кг 0,12
3.Коренища-всички видове кг 0,10
4.Листа,стръкове:
волски език,горицвет пролетен,
гълъбови очички,червен кантарион,
лечебен исоп,лудо биле,страшниче,
зайча сянка,шапиче кг 0,10
горска ягода,живовлек,бреза,върба,
къпина,смрадлика кг 0,04
жълт кантарион кг 0,10
други кг 0,04
5.Лишеи, мъхове кг 0,06
6.Плодове
кисел трън, червена и синя хвойна,
глог, дренки, киселица, трънка, 
шипка кг 0,10
други кг 0,09
7.Цвят
липа кг 0,15
божур,иглика кг 0,05
акация, бъз, глог кг 0,04
други кг 0,03
8.Кори
кисел трън, леска кг 0,10
бреза, дъб, върба, мъждрян кг 0,08
други кг 0,06
9.Семена и други репродуктивни
материали
иглолистни шишарки за добив на
семена кг 0,50
иглолистни шишарки кг 0,10
широколистни, в т.ч. жълъд
бадем, лешник, орех кг 0,20
тополови резеници кг 0,05
10.Пъпки  
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№ по наименование мярка такса лв.
ред

10.Пъпки
странични борови връхчета кг 0,20
други кг 0,10
11.Гъби - диворастящи
манатарка, пачи крак кг 0,50
други кг 0,10
12.Събиране на охлюви кг 0,20
13.Събиране на раци кг 0,30
14.Улов на жаби кг 0,20

ІІ. Сено - сухо (без сено за подхранване
на дивеча) кг 0,03

ІІІ. Листников фураж (без фураж за под-
хранване на дивеча) пр.куб.м. 0

ІV. Зеленина иглолистна и широколист-
на (за украса) пр.куб.м. 3

V. Зеленина иглолистна и широколист-
на (за технически цели) т 2,00

VІ. Коледни елхи
до 1 м бр. 1
до 2 м бр. 2
над 2 м бр. 3

VІІ. Пръчки - върбови, лескови и др.
сурови бр. 0
дрянови клони до 1 м бр. 0

VІІІ. Камъш, папур и др. кг 0,05
ІХ. Пънове от всички видове пр.куб.м. 0
Х. Борина от пънове т 2,00
ХІ. Паша в горите и горските пасища

за една година
1. за едър рогат добитък за 1 бр. 1
2. за коне, катъри, магарета и мулета за 1 бр. 0
3. за овце за 1 бр. 0
4. за свине за 1 бр. 2
5. за кози или ярета до 3 броя за 1 бр. 2
6. за кози или ярета от 3 до 5 броя за 1 бр. 2
7. за кози или ярета над 5 броя за 1 бр. 6  

 Чл.2. Таксите се заплащат преди издаване на позволителното от Държавното 
лесничейство. 
 
Наредбата е приета с решение № 68 от 10.09.2004 г. на Общински съвет Стамболово, изм. и 
доп. с решение № 96/28.01.2005 г., изм. и доп. с решение № 158/30.09.2005 г. 

 


