
 

 
 

 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

М инист ър  на  з емедел ието  и  х ра нит е  

гр. София 1040, бул. "Христо Ботев" № 55 
Тел: (+3592) 985 11 199, Факс: (+3592) 981 79 55 

                                                     
 
 

З А П О В Е Д 

 

 

№ 143 

 

София, 25.04.2013 г. 

  

 

 На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 83, 

ал. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 

горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина 

и недървесни горски продукти   
 

НАРЕЖДАМ: 

 

І. Определям цени за ползване на недървесни горски продукти – коледни елхи, 

зеленина и дрянови клони до 1 м, смола, борина, сено, кори, лико, семена, лишеи, 

мъхове, листников фураж и улов на животни, които не са дивеч, по реда на чл. 81, 

ал. 1, т. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 

горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина 

и недървесни горски продукти, както следва: 

1. За коледни елхи: 

 а) с височина до 1 метър - 3,00 лв. за брой; 

           б) с височина до 2 метра - 3,50 лв. за брой; 

      в) с височина над 2 метра - 3,50 лв. плюс надбавка от 3,00 лв. за всеки 

метър, за брой.  

  2. За зеленина - 4,00 лв. за пространствен кубичен метър.  

 3. За дрянови клони до 1 метър - 0,20 лв. за брой.  

 4. За смола (течна и суха) – 0,20 лв. за килограм. 

 5. За борина от пънове – 0,12 лв. за килограм. 

 6. За сурови пръчки – върбови, лескови – 0,20 лв. за брой. 

 7. За листников фураж (без фуража за подхранване на дивеча) – 0,30 лв. за 

пространствен кубичен метър. 

 8. За сено сухо (без сеното за подхранване на дивеча) – 0,10 лв. за килограм. 

 9. За кори от всички видове – 0,20 лв. за килограм. 

10. За лишеи и мъхове – 0,15 лв. за килограм. 

11. За събиране на охлюви, извън Приложение №3 към Закона за биологичното 

разнообразие – 0,20 лв. за килограм. 

12. За събиране на раци – 0,50 лв. за килограм. 

13. За улов на жаби, извън Приложение №3 към Закона за биологичното 

разнообразие – 0,40 лв. за килограм. 

14. За иглолистни шишарки – 0,15 лв. за килограм. 

15. За необработени шушулки, плодове, съплодия, шишарчици, куполки и други 

от широколистни видове – 0,15 лв. за килограм. 

16. За семена от дъбове, бук, костилкови, черупкови видове и други – 0,20 лв. 

за килограм.   



ІІ. Определям цена за ползване на гъби, горски плодове, ароматни и лечебни 

растения, извън списъка на лечебните растения по Закона за лечебните растения, с 

право на добив от горските територии, предоставени за управление на държавните 

предприятия или общинска собственост за календарна година, както следва: 

1. За физически лица – 30 лв. 

2. За юридически лица – 300 лв. 

ІІІ. Цените по раздел І и ІІ са без включен ДДС. 

ІV. Отменям моя заповед № РД 49-550 от 11.12.2012 г. 

V. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на 

земеделието и храните, както и на интернет страниците на държавните предприятия по 

чл.163 от Закона за горите. 

VІ. Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица. 

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Ангел Кинанов, директор на 

дирекция “Управление на собствеността и държавно участие” . 

 

 

 

 

 
 

 

ПРОФ. ИВАН СТАНКОВ / П / 
 

МИНИСТЪР 
 

Съгласували: 

Главен секретар: ......................................... Лилия Иванова 
 

Директор на дирекция ПНД: ......................... Марияна Николова 

 

Директор на дирекция УСДУ: ........................ Ангел Кинанов 

 

Началник на отдел ДГП: ................................ инж. Виржиния Хубчева  
 

Изготвил: 

Главен експерт отдел ДГП: ............................. инж. Елена Величкова 

ЕВ/УСДУ 

 


