
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 ТАКСИ НА КОРЕН НА ОБЛИТЕ ДЪРВЕНИ МАТЕРИАЛИ, ДЪРВАТА ЗА ГОРЕНЕ И ВЪРШИНАТА 

За облите дървени  материали, дървата за горене и вършината добити извън горски територии, общинска собственост се плащат 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ 
НОРМАТИВНО 

ОСНОВАНИЕ 
Мярка КРАЙНА ЦЕНА 

1 2 3 4 5 

1. 
Иглолистни обли дървени 

материали 

чл. 32, ал. 2 и 

ал.3 от ЗОСИ 

  

1.1. едър   

1.1.1. Ia клас на сортимента куб. м. 75,00 лв. 

1.1.2. I клас на сортимента куб. м. 50,00 лв. 

1.1.3. II клас на сортимента куб. м. 40,00 лв. 

1.2. среден   

1.2.1. III клас на сортимента куб. м. 25,00 лв. 

1.2.2. IV и V клас на сортимента куб. м. 20,00 лв. 

1.3. дребен куб. м. 10,00 лв. 

     

   Мярка 
Такса на стояща дървесина на корен  

КРАЙНА ЦЕНА 

2. 

Широколистни обли дървени 

материали: 

чл. 32, ал. 2 и 

ал. 3 от ЗОСИ  

 

 

Бук, дъб, 

габър и други 

широколистни 

и други 

широколистни 

Цер, акация, 

липа, бреза и 

меки, 

широкол. 

Орех, явор, ясен, 

бряст 

2.1. едър     

2.1.1. Ia клас на сортимента куб. м. 75,00 лв. 45,00 лв. 110,00 лв. 

2.1.2. I клас на сортимента куб. м. 50,00 лв. 40,00 лв. 80,00 лв. 

2.1.3. II клас на сортимента куб. м. 40,00 лв. 30,00 лв. 60,00 лв. 

2.2. среден     

2.2.1. III клас на сортимента куб. м. 25,00 лв. 20,00 лв. 20,00 лв. 

2.2.2. IV и V клас на сортимента куб. м. 20,00 лв. 12,00 лв. 12,00 лв. 

2.3. дребен куб. м. 10,00 лв. 8,00 лв. 8,00 лв. 

 



№ НАИМЕНОВАНИЕ 
НОРМАТИВНО 

ОСНОВАНИЕ 
Мярка КРАЙНА ЦЕНА 

3. Дърва за огрев и вършина 

чл. 32, ал. 2 и 

ал.3 от ЗОСИ  

 

  

3.1. дърва от иглолистна дървесина пространствен куб. м. 12,00 лв. 

3.2. 
дърва от широколистни меки дървесни 

видове 
пространствен куб. м. 12,00 лв. 

3.3. 
дърва от широколистни твърди 

дървесни видове 
пространствен куб. м. 12,00 лв. 

3.4. вършина пространствен куб. м. 1,20 лв. 

 

 

 

/изм.р-е № 55 / 27.05.2021 г. на Общински съвет – Елена/ 

За издаване на разрешително за отсичане на дървета за имоти извън горски територии, общинска и частна собственост 
 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ 
НОРМАТИВНО 

ОСНОВАНИЕ 
КРАЙНА ЦЕНА 

1 2 3 4 

4. 

/изм.р-е № 55 / 27.05.2021 г. на 

Общински съвет – Елена/ 

За ценни дървесни видове (орех, 

череша, черница, кестен и др.) и за 

повече от 5 бр. дървета 

 

чл. 32, ал. 2 и 

ал. 3 от ЗОСИ  

33,00 лв. 

5. 
/изм.р-е № 55 / 27.05.2021 г. на 

Общински съвет – Елена/ 

За всички останали случаи  

20,00 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

/изм.р-е № 55 / 27.05.2021 г. на Общински съвет – Елена/ 

Издаване на превозен билет и маркиране на лежаща дървесина добита извън горски територии, общинска и частна  собственост  

 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ 
НОРМАТИВНО 

ОСНОВАНИЕ 
Мярка КРАЙНА ЦЕНА 

1  3 4 5 

6. 

/изм.р-е № 55 / 27.05.2021 г. на 

Общински съвет – Елена/ 

Иглолистни и широколистни 

дървени материали 

чл. 207 от ЗГ 

чл. 211, ал. 4 от ЗГ 

  

6.1. 
/изм.р-е № 55 / 27.05.2021 г. на 

Общински съвет – Елена/ 

едра строителна дървесина 

куб. м. 2.00 лв. 

6.2. 
/изм.р-е № 55 / 27.05.2021 г. на 

Общински съвет – Елена/ 

средна строителна дървесина 

куб. м. 2,20 лв. 

6.3. 
/изм.р-е № 55 / 27.05.2021 г. на 

Общински съвет – Елена/ 

дребна строителна дървесина 

куб. м. 2,20 лв. 

6.4. 
/изм.р-е № 55 / 27.05.2021 г. на 

Общински съвет – Елена/ 

дърва за огрев 

куб. м. 2,60 лв. 

6.5. 
/изм.р-е № 55 / 27.05.2021 г. на 

Общински съвет – Елена/ 

превозен билет 

куб.м. 1,70 лв. 

 


