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Във връзка с констатирани нарушения по Закона за горите и подзаконовите 
актове по прилагането му и Наредба № 1/30.01.2012 г. за контрола и опазването на 
горските територии, а именно: 
Извършена е проверка на издадени превозни билети в интернет базата данни на ИАГ 

/sa.iag.bg/ и е установено, че за товарно превозно средство Зил 131 с per. № А0315ММ, 

собственост на Тодор Стоянов Стоянов, с адрес: гр. Малко Търново, община 

Малко Търново, област Бургас, ул. „Славянска” № 13, няма представено в РДГ – 

Бургас удостоверение, издадено от фирмата, монтирала GPS устройството и доставяща 

услугата, съдържащо потребителско име и парола за достъп в реално време до 

информацията от GPS устройството за товарното превозно средство съгласно чл. 14б, 

ал. 3, т. 3 от Наредба № 1/30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии. 

С превозното средство е извършен транспорт на дървесина по превозни билети 

издадени от горски територии в обхвата на РДГ Бургас както следва: 

 4752/00006/20012022/144859-DN4O0E2 издаден на 20.01.2022 в 14:49:24 

часа на територията на ТП „ДГС Малко Търново”;  

 4752/00005/20012022/144527-6A9WCD9 издаден на 20.01.2022 в 14:45:56 

часа на територията на ТП „ДГС Малко Търново”; 

 4752/00004/20012022/094840-A0XXJKA издаден на 20.01.2022 в 09:48:59 

часа на територията на ТП „ДГС Малко Търново”; 

 4752/00003/20012022/093948-151E016 издаден на 20.01.2022 в 09:42:16 

часа на територията на ТП „ДГС Малко Търново”. 

От посочените по – горе превозни билети е видно, че товарен автомобил Зил 131 

с рег. № А0315ММ е транспортирал дървесина от горски територии. Към датите на 

издаване на превозните билети, за товарното превозно средство няма представено в 

РДГ – Бургас удостоверение, издадено от фирмата, монтирала GPS устройството и 

доставяща услугата, съдържащо потребителско име и парола за достъп в реално време 

до информацията от GPS устройството за товарното превозно средство съгласно чл. 

14б, ал. 3, т. 3 от Наредба № 1/30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските 

територии за което е изпратено писмо до собственика на товарното превозно средство,  

съгласно изискванията на 14б, ал. 3, т. 3 от Наредба № 1/30.01.2012 г. за контрола и 

опазването на горските територии. 

С оглед на констатираните нарушения, 
 

Н А Р Е Ж Д А М :  

На основание чл. 253, ал. 3, т. 3 от Закона за горите, спирам товаро – 
разтоварни и транспортни дейности свързани с транспорта на дървесина от 
временни складове в горските територии до тир - станция, както и от тир - станция 
до краен получател осъществявани с товарен автомобил Зил 131 с рег. № А0315ММ, 
издаването на превозни билети за транспорт на дървесина добита от горски 
територии, до предоставяне удостоверение, издадено от фирмата, монтирала GPS 
устройството и доставяща услугата, съдържащо потребителско име и парола за 
достъп в реално време до информацията от GPS устройството за товарното превозно 
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средство съгласно чл. 14б, ал. 3, т. 3 от Наредба № 1/30.01.2012 г. за контрола и 
опазването на горските територии 

Срока на действие на заповедта е до изпълнението на разпоредбите на чл. 14б, 
ал. 3, т. 3 от Наредба № 1/30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските 
територии. 

На основание на чл. 254, ал. 2 от Закона за горите, настоящата заповед 
подлежи на незабавно изпълнение. 
 Заповедта да се публикува на интернет страницата на РДГ – Бургас, както и на 

информационното табло в дирекцията от системния администратор. 

         Копие от заповедта да се изпрати на Тодор Стоянов Стоянов, ИАГ – гр. София, 

Югоизточно Държавно Предприятие – гр. Сливен, всички Регионални дирекции по 

горите, ДГС/ДЛС, Общини и Частни горски територии за сведение, както и на 

заместник-директор, главен екперт „КОГТ”, всички горски инспектори, 

оправомощеното лице водещо регистъра на GPS устройствата и системния 

администратор при РДГ – Бургас за сведение и контрол. 

 Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок чрез РДГ Бургас 

пред Административен съд – гр. Бургас от датата на съобщаването й. 

         Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Станимир Божанов – 

заместник-директор при РДГ – Бургас. 

 
 
 
 

23.3.2022 г.

X инж.Мариян Костадинов

инж. Мариян Костадинов

Директор
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