
            МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ 

София,  бул. “Христо Ботев” № 55, п. код 1040, тел. централа 98511199, факс 981 37 36 

 

З А П О В Е Д 

X З А П -1 4 2  /  1 4 .0 2 .2 0 2 0

S ig n e d  b y :  L ili Ly u b e n o v a  Z a r ko v a  

На основание § 37 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за горите 

(ЗГ) и чл. 211 от ЗГ, във връзка с чл. 9а от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и 

опазването на горските територии (НКОГТ) и чл. 7, ал. 2 от Наредба № 6 от 07.10.2019 г. 

за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление, 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

1. Утвърждавам образци на превозени билети (ПБ), както следва: 

а) образец на превозен билет (ПБ) по чл. 211, ал. 1 и ал. 4 от ЗГ, който се издава при 

първото транспортиране на дървесината от временен склад или мястото на добив, 

наричан по-долу „първичен“ ПБ и определен с Приложение № 1 към настоящата 

заповед; 

б)  образец на „последващ“ ПБ по чл. 16 от НКОГТ, който се издава при последващо 

транспортиране на дървесина, определен с Приложение № 2 към настоящата заповед.  

2. Превозният билет се издава чрез интернет информационната система на 

Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) от мобилно устройство с операционна система 

„Андроид“, работещо със СИМ-карта. Всеки ПБ е с уникален номер и с надпис 

„оригинал“. Данните на ПБ се съхраняват в централизиран сървър, собственост на ИАГ.  

3. Превозният билет с надпис „оригинал“ придружава транспортираната дървесина 

от мястото на нейното натоварване (експедиране) до мястото на доставка, както и при 

нейното съхраняване на посочения в билета адрес.  

4. Превозен билет, издаден при липса на интернет покритие, който не е регистриран 

в момента на издаването му в интернет информационната система на ИАГ, се 

придружава от контролен талон по образец, определен с Приложение № 5 към 

настоящата заповед, като: 

4.1. Контролният талон се отпечатва на формат А6 в 2 екземпляра на бяла 

химизирана хартия, като: 

4.1.1. Всеки контролен талон е с уникален номер, състоящ се от серия, определяща 

съответната РДГ по Приложение № 6 към чл. 52, ал. 2 от НКОГТ и шестцифрен номер.  
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4.1.2. Първият екземпляр е със защитна лента с надпис „ИАГ ИАГ ИАГ“, поставена 

диагонално в горния десен ъгъл и е неразделна част от превозния билет, придружаващ 

дървесината. 

4.1.3. Вторият екземпляр от контролния талон остава в кочана и се отчита в 

съответната регионална дирекция по горите (РДГ), от която е получен. 

4.2. Контролните талони се предоставят от съответната РДГ на: 

4.2.1. директора на съответното държавно горско/ловно/учебно-опитно горско 

стопанство, или на оправомощено от него лице; 

4.2.2. директора на съответната дирекция на национален парк или оправомощено от 

него лице; 

4.2.3. кмета на съответната община или оправомощено от него длъжностно лице; 

4.2.4. физически лица, вписани в публичния регистър по чл. 235 от ЗГ. 

4.3. Връщането (отчитането) на използваните кочани с контролни талони се 

извършва в срок до 7-мо число на месеца, следващ месеца, през който е издаден 

последният контролен талон от кочана. 

4.4. При загубване или кражба на контролни талони, лицата по т. 4.2 са длъжни да 

уведомят съответната РДГ в срок до 24 часа от настъпване на събитието. Уведомяването 

може да бъде писмено и/или по електронна поща, в съответствие с изискванията на 

Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. 

4.5. При издаване на контролен талон се попълват всички реквизити, като на 

реквизитите за които няма данни се поставя символ „-”. 

5. Всяко лице е длъжно да регистрира издадените от него в рамките на деня ПБ в 

интернет информационната система на ИАГ, свързвайки устройството с интернет. 

6. Мобилните устройства, чрез които се издават ПБ, се регистрират от:  

а) директорите на териториалните поделения държавни горски стопанства (ДГС), 

териториалните поделения държавни ловни стопанства (ДЛС), учебно-опитните горски 

стопанства (УОГС), дирекциите на националните паркове към Министерството на 

околната среда и водите и кметовете на общини, в съответната РДГ, в чийто район на 

дейност са седалищата им, като подават заявление по образец (определени с Приложение 

№ 3 и Приложение № 3а към настоящата заповед). Те предоставят и мобилните 

устройства със СИМ-картите към тях за регистрирането им и инсталиране на софтуер; 

б) физическите лица, вписани в публичния регистър по чл. 235 от ЗГ, като подават 

заявление по образец (съгласно Приложение № 4 към настоящата заповед) в РДГ по 

техен избор. Физическите лица предоставят и мобилното устройство със СИМ-картата за 

регистрирането им и инсталиране на софтуер. 

7. Всяко физическо лице, потребител на интернет информационната система на ИАГ, 

има право само на едно регистрирано устройство за издаване на превозни билети, 
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съответно на едно потребителско име за достъп до системата. Потребителското име се 

създава и предоставя от РДГ и не може да се предоставя на трети лица. 

8. Лицата, издали позволителни за сеч за горски територии – собственост на 

физически и/или юридически лица, въвеждат в интернет информационната система на 

ИАГ потребителите, които имат право да експедират дървесината, добита по 

съответното позволително за сеч. 

9. Достъпът на потребителите до интернет информационната система на ИАГ за 

издаване на ПБ се спира от ИАГ или съответната РДГ в следните случаи: 

а) потребителят е отписан от публичния регистър по чл. 235 от ЗГ; 

б) заявено писмено желание от страна на работодателя по т. 6а; 

в) изразено писмено желание от собственика на горската територия, заявил 

ползването от нея, или от съсобствениците, притежаващи повече от половината от 

собствеността на имота - за дървесината, добита от съответния имот.  

10. Достъпът на потребителите до интернет информационната система на ИАГ, спрян 

на основание т. 9, се възстановява след отпадане на основанията за прекратяването му и 

подаване на заявление от съответния потребител. 

11. Превозен билет за транспортиране на дървесина от временен склад се издава от: 

а) служители на ДГС, ДЛС и УОГС, оправомощени със заповед на директора на 

съответното стопанство - за дървесината, добита от горски територии, в които 

служителите упражняват служебните си задължения; 

б) физически лица, вписани в публичния регистър по чл. 235 от ЗГ, упълномощени от 

председателя на общинския съвет, кмета на общината, или от ръководителя на 

съответната общинска горска структура, когато това право му е делегирано от 

общинския съвет - за дървесината, добита от горски територии, собственост на 

съответната община; 

в) длъжностни лица, определени от кмета на общината - за дървесината, добита 

извън горски територии; 

г) физически лица, вписани в публичния регистър по чл. 235 от ЗГ, упълномощени от 

управляващия горското сдружение - за дървесината, добита от горски територии, 

управлявани от съответното сдружение; 

д) физически лица, вписани в публичния регистър по чл. 235 от ЗГ, упълномощени от 

ръководителите на ведомства или юридически лица, на които са предоставени за 

управление държавни горски територии, които не са включени в района на дейност на 

териториалните поделения на държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ (ДП) - за 

дървесината, добита от предоставените им горски територии; 
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е) служители от националните паркове, оправомощени със заповед на директора на 

съответната дирекция на национален парк - за дървесината, добита от съответните 

територии – изключителна държавна собственост, за които са оправомощени; 

ж) физически лица, вписани в публичния регистър по чл. 235 от ЗГ, упълномощени 

от собственика на съответната горска територия - в останалите случаи. 

12. В срок до три дни от настъпване на обстоятелства, налагащи отписване на 

мобилно устройство, както и при смяна на потребител на мобилно устройство, лицата по 

т. 6, букви „а“ и „б“  подават писмено заявление в съответната РДГ. 

13. В срок до три дни от отписване на лице от публичния регистър по чл. 235 от ЗГ се 

прекратява достъпът на лицето до интернет информационната система на ИАГ за 

издаване на ПБ, а регистрираното мобилно устройство се отписва. 

14. Превозен билет може да се издава и за дървесина, добита извън района на дейност 

на РДГ, в която е направена регистрацията на потребителя. 

15. Данните в ПБ се попълват само чрез мобилното устройство, като подписите се 

полагат саморъчно. 

16. При издаване на ПБ задължително се попълват всички реквизити, като:  

а) в случаите, когато транспортът се извършва с комбинация от превозни средства 

(камион и ремарке, полуремарке, прицеп и др.), в превозните билети задължително се 

посочват регистрационните номера на всяко отделно превозно средство; 

б) когато дървесината е предназначена за износ или за вътреобщностна доставка в 

рамките на Европейския съюз, се посочва държавата и населеното място; 

17. В ПБ, издаден за транспортиране на дървесина с превозно средство, за което не се 

изисква по закон наличието на регистрационен номер, не се попълват реквизитите за 

регистрационен номер.  

18. Коригиране на ПБ се извършва:  

а) от лицето, издало ПБ - преди тръгване на превозното средство, до 30 минути от 

издаването на съответния билет; 

б) от упълномощен служител на съответното ДП по чл. 163 от ЗГ, след писмено 

уведомление - за ПБ, издадени от служители на ТП ДГС/ДЛС на съответното ДП по чл. 

163 от ЗГ;  

в) от упълномощено лице в съответната РДГ - в останалите случаи, въз основа на 

уведомление. 

19. Превозният билет се счита за издаден, когато лицето, което го издава, избере от 

менюто на устройството опция „отпечатване на оригинал“.  

20. Настоящата заповед отменя заповеди № 461/30.05.2017 г. и № 590/03.05.2016 г. на 

изпълнителния директор на ИАГ. 

21. Настоящата заповед влиза в сила от 00:00 часа на 17.04.2020 г. 
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22. Документите, издадени в съответствие с утвърдените образци със заповед № 

461/30.05.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ след 00:00 часа на 17.04.2020 г., да 

се считат за невалидни. 

23.  Документите, издадени в съответствие с утвърдените образци със заповед № 

590/03.05.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ се използват до изчерпването им.  

Заповедта да се публикува на интернет страницата на ИАГ и да се сведе до знанието 

на директорите на РДГ, специализираните териториални звена на ИАГ, ДП по чл. 163 от 

ЗГ, Министерство на околната среда и водите, Националното сдружение на общините в 

Република България, Асоциация на общинските гори, Браншовите организации по чл. 

214, ал. 2 от ЗГ, както и на физическите лица, вписани в публичния регистър по чл. 235 

от ЗГ, чрез съобщение в приложението за издаване на превозни билети, инсталирано на 

мобилното им устройство. След получаването на заповедта регионалните дирекции по 

горите да я сведат до знанието на общините, в районите им на дейност.  

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-изпълнителния 

директор на ИАГ. 

 

 

 

X инж. Мирослав Маринов

ИНЖ. МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Signed by: Miroslav Tsonev Marinov  

 

 

 

 

МИ/ГС/ИАГ 


