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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ № 221/27.07.2009г. на ОбС ОПАКА 

 

 

1. Глава четвърта “Тарифа за таксите, които се събират в 
Община Опака по Закона за горите” 

Раздел първи “Такси на корен на облите дървени материали, 
дървата за горене и вършината, добити в общински горски фонд 
Опака” 
  

Чл. 49. За облите дървени материали, дървата за горене и вършината, 
добити от общинския горски фонд , се заплащат следните такси на корен: 

 
№ 
по 

Наименование Мярка    
Такса на корен (в 

лв.) 
  

ре
д 

          

1 2 3   4   

1. 
Иглолистен объл дървен 
материал: 

        

  а) едър: куб. м       

  Iа клас на сортимента куб. м   75   

  I клас на сортимента куб. м   50   

  II клас на сортимента куб. м   40   

  б) среден: куб. м       

  III клас на сортимента куб. м   25   

  IV и V клас на сортимента куб. м   15   

  в) дребен: куб. м   8   

2. 
Широколистен объл 
дървен 

  бук, дъб, цер, акация, орех, явор, 

  материал:   
габър и 
други  

липа, бреза и  
ясен, бряст 

и 

      
твърди 
широ- 

меки широ- горско- 

      колистни колистни плодни 

  а) едър: куб. м       

  Iа клас на сортимента куб. м 75 40 130 

  I клас на сортимента куб. м 50 35 85 

  II клас на сортимента куб. м 40 30 60 

  б) среден: куб. м       

  III клас на сортимента куб. м 20 20 20 

  IV и V клас на сортимента куб. м 12 12 12 

  в) дребен: куб. м 8 8 8 

3. 
Дърва за горене и 
вършина: 

        

  
а) дърва от иглолистни 
дървесни  

пр. куб. м   4   
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  видове         

  
б) дърва от широколистни 
меки  

пр. куб. м   4   

  дървесни видове         

  
в) дърва от широколистни 
твърди  

пр. куб. м   10   

  дървесни видове         

  г) вършина пр. куб. м   1   

 
Чл. 50. (1) За средната и дребната дървесина, дървата за горене и 

вършината, добити от отгледни и санитарни сечи до 20-годишна възраст на 
насаждението в годината на сечта, не се заплаща такса. 

(2) Алинея 1 не се прилага за средната и дребната дървесина, дървата 
за горене и вършината, добити от тополови и акациеви насаждения и 
култури. 

(3) За средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, 
добити от отгледни и санитарни сечи във високостеблени смърчови и букови 
насаждения от 20- до 40-годишна възраст в годината на сечта, се заплаща 50 
на сто от таксата по чл. 49. 

(4) Алинеи 1 и 3 не се прилагат за средната и дребната дървесина, 
дървата за горене и вършината, добити от пожарища. 

(5) За средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, 
добити при събиране на суха и паднала дървесина от единично пръснати 
дървета над 20-годишна възраст на насажденията в годината на сечта, се 
заплаща 50 на сто от таксата по чл. 49. 

Чл. 51. Таксите на корен на облите дървени материали, дървата за 
горене и вършината, добити от общинския горски фонд, се заплащат преди 
издаване на позволителното за извоз. 

Раздел втори “ Такси за страничните ползвания и 
страничните горски продукти, добити от общинския горски 
фонд” 

 
Чл. 52. За страничните ползвания и страничните горски продукти се 

заплащат следните такси: 

№ по 
ред 

Наименование Мярка Такса (в лв.) 

1 2 3 4 

I. 
Растения и горски плодове (извън списъка на 
лечебните растения  

    

  
по Закона за лечебните растения), гъби в сурово 
състояние и животни 

    

1. 
Грудки, корени, коренища (с изключение на такива от 
репей, 
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  коприва, троскот) кг 0,04 

2. Листа (с изключение на листа от коприва):     

  - орех кг 0,02 

  - други кг 0,04 

3. Стръкове (с изключение на стръкове от маточина) кг 0,04  

4. Цветове (с изключение на цветове от лайка) кг 0,04  

5. Плодове:     

  - хвойна синя кг 0,12 

  - шипка кг 0,06 

  - орех, обикновен кестен кг 0,18 

  - други кг 0,04 

6. Горски репродуктивни материали:     

  - иглолистни шишарки:     

  пълни (със семена) кг  0,12 

  празни (без семена) кг 0,05 

  - семена от иглолистни видове кг 1,20 

  
- необработени изходни материали (шушулки, 
плодове, съплодия,  

    

  шишарчици, куполки и др.) от широколистни видове:      

  пълни (със семена) кг 0,12 

  празни (без семена) кг 0,05 

  
- семена от дъбове, бук, костилкови, черупкови видове 
и други 

кг 0,18  

  
- части от растения за вкореняване, размножаване и 
залесяване 

бр.  0,04  

7. Пъпки кг 0,10 

8. Кори:     

  - корков дъб (женски корк) кг 0,12 

  - обикновен кестен кг 0,05 

  - други кг 0,05 

9. Лишеи, мъхове:     

  - боров, дъбов кг 0,04 

  - други кг 0,07 

  - мъхове кг 0,10 

10. Гъби:     

  - смръчкула кг 0,48 

  - пачи крак кг 0,34 

  - манатарка кг 0,26 

  - сиво-жълт пачи крак кг 0,12 

  - рижийка, челядинка кг 0,07 

  - масловка кг 0,04 

  - златист пачи крак кг 0,12 

  - тръбенка кг 0,12 

  - други кг 0,07 

11. Събиране на охлюви кг 0,12 

12. Събиране на раци кг 0,36 
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13. Улов на жаби кг 0,24 

II. Сено - сухо (без сеното за подхранване на дивеча) кг  0,04 

III. 
Листников фураж (без фуража за подхранване на 
дивеча) 

пр. куб. м  0,12  

IV. Зеленина иглолистна и широколистна (за украса) пр.куб. м 3,60  

V. 
Зеленина иглолистна и широколистна (за технически 
цели) 

т  2,40  

VI. Коледни елхи:     

  - до 1 м бр. 2,50 

  - до 2 м бр. 3 

  - над 2 м бр. 4,50 

VII. Пръчки:     

  - върбови, лескови и др. (сурови) бр. 0,12 

  - дрянови клони до 1 м бр. 0,12 

VIII. Камъш, папур и др. кг 0,06 

IХ. Пънове от всички дървесни видове пр. куб. м 0,60  

X. Борина от пънове т 2,40 

XI. Смола - балсамова (течна и суха) кг 0,12  

XII. Паша в горите и горските пасища на (за една година):     

  - едър рогат добитък за 1 бр. 1,50 

  - коне, катъри, магарета и мулета за 1 бр. 0,80 

  - овце за 1 бр. 0,30 

  - свине за 1 бр. 2 

  - кози или ярета до 3 бр. за 1 бр. 2 

  - кози или ярета до 5 бр. за 1 бр. 2,50 

  - кози или ярета над 5 бр. за 1 бр. 6 

XIII. 
Такси за събиране на строителни и инертни 
материали: 

    

  - пясък, чакъл и баластра куб. м 3 

  
- варовици, доломити, мрамори и други подобни за 
вътрешна и  

    

  външна облицовка куб. м 6  

  Глина и други инертни материали куб.м  1 

ХIV. 
Годишна такса за съхраняване на семена в 
семехранилище 

за 1 кг  7 

ХV. Месечна такса за ползване на площи за:     

  
- временни складове за дървени и растителни 
материали 

дка  12 

  
- временни депа за строителни материали - строителни 
камъни, 

    

  
декоративно-облицовъчни скали, инертни материали 
и други 

дка 24  

  - временен престой на животни дка  12  

ХVI. 
Такса за ползване на площи за ски писти, просеки и 
други без  

    

  учредени ограничени вещни права (за 1 месец) дка 12 

ХVII. Такса за устройване на временен бивак (за едно     
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денонощие): 

  
- в гори и земи от общински горски фонд, попадащи в 
границите 

    

  на курорти и природни паркове за 10 м2 1,20 

  - в други гори и земи от общински горски фонд за 10 м2  0,60  

ХVIII. 
Такса за разполагане на временни обекти и 
съоръжения за осъщест- 

    

  вяване на стопанска дейност (за едно денонощие):     

  
- в гори и земи от общински горски фонд, попадащи в 
границите 

    

  на курорти и природни паркове м2 1,20 

  - в други гори и земи от общински горски фонд м2  0,60  

ХIХ. 
Такса за организирани моторни преходи, походи и 
състезания 

    

  (за едно моторно превозно средство) за 1 ден 20 

  
Такса за организирани моторни преходи, походи и 
състезания в 

    

  
защитени територии (за едно моторно превозно 
средство) 

за 1 ден 40 

 

Чл. 53. Таксите по чл. 52 се заплащат преди издаване на 
позволителното. 

Раздел трети “Такси за земеделско ползване на земи от 
общинския горски фонд, представляващи междуредия в 
новосъздадени горски култури и невъзобновени сечища” 
 

Чл. 54. За земеделско ползване на земи от общинския горски фонд, 
представляващи междуредия в новосъздадени горски култури и 
невъзобновени сечища, се заплащат следните месечни такси: 

№ по Месечна такса за земеделско ползване на земи от Мярка Такса (в лв.) 
ред общинския горски фонд, представляващи     

1. Междуредия в новосъздадени горски култури за 1 дка  0,25 

2. Невъзобновени сечища:     

  - върху които е извършена пълна почвоподготовка за 1 дка  0,60 

  - без почвоподготовка или с частична почвоподготовка за 1 дка  0,12 

 

Чл. 55. Когато предоставяната земя е с площ, по-малка от 1 дка, 
таксата се изчислява пропорционално на базата на размера на 
предоставената площ, отнесена към таксата по чл. 54, определена за 1 дка. 
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Чл. 56. Таксата по чл. 54 се заплаща преди подписването на договора 
за целия период на ползване на земята. 

Раздел четвърти “Такси за административни услуги по 
Закона за горите”  

 

Чл. 57. За административните услуги, извършвани от Община Опака 
по Закона за горите се заплащат такси, както следва: 

№ по  Наименование на таксата Мярка Такса (в лв.) 
ред       

1 2 3 4 

1. 
За издаване на позволителни, разрешителни, превозни 
билети,  

    

  удостоверения и свидетелства за 1 бр. 1,25 

2. 
За издаване на удостоверения за износ на обли дървени 
материали,  

    

  дърва за горене и диворастящи гъби за 1 бр. 5 

3. 
За издаване на дубликати на позволителни, 
разрешителни, удосто- 

    

  верения и свидетелства за 1 бр. 1,20 

4. 
За съгласуване на строителството по чл.81, ал.3 от 
Закона за горите: 

    

  
а) за горски пътища, въжени линии и други линейни 
обекти  

за 1 м  0,03  

 б) за сгради за 1 кв.м 0,07 
5. за съгласуване и утвърждаване на:     

  а) проекти за 1 бр. 65 

  б) планове и програми за 1 бр. 12 

 
Раздел пети “Такси за технически услуги по Закона за 

горите” 
 

Чл. 58. За техническите услуги, извършвани от Община Опака по 
Закона за горите се заплащат такси, както следва: 

№ по  Наименование на таксата Мярка Такса (в лв.) 
ред       

1 2 3 4 

1. 
За маркиране и сортиментиране на дървесина на 
корен: 

    

  а) едра куб. м 1,20 

  б) средна куб. м 1,40 
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  в) дребна куб. м 1,70 

  г) дърва пр. куб. м 1,70 

2. 
За измерване и кубиране на дървесина в лежащо 
състояние: 

    

  а) едра куб. м 0,65 

  б) средна куб. м 0,75 

  в) дребна куб. м 0,85 

  г) дърва пр. куб. м 0,50 

3. За извлечения от картни листове за 1 бр. 7 

4. 
За извадки или данни от лесоустройствен, 
паркоустройствен и  

    

  ловоустройствен проект за 1 бр. 5 

5. За изготвяне на технологични планове на залесяване за 1 бр. 10 

6. За изготвяне на технологични планове за дърводобив за 1 бр. 10 

7. За маркиране на дървесина в лежащо състояние:     

  а) едра куб. м 0,40 

  б) средна куб. м 0,50 

  в) дребна куб. м 0,60 

  г) дърва пр. куб. м 0,50 

 

Чл. 59. Таксите по Раздел четвърти и Раздел пети се заплащат при 
предявяване на искането за извършване на услугата с изключение на таксите 
по Раздел пети, т. 1 и 2 , които се заплащат при издаване на документа за 
извършената услуга. 

 

2.Досегашна Глава четвърта “Административнонаказателни 
разпоредби” става Глава пета, а чл.49, чл.50 и чл.51 стават 
съответно чл.60, чл.61 и чл.62. 

 


