МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
София, бул. “Христо Ботев” №55, тел. централа 98511, факс 981 37 36

ЗАПОВЕД

X

З А П -2 4 - 1 8 .0 1 .2 0 2 2

Р е г . и н д е к с № /д а т а
S ig n e d b y : M ilk a H r is t o v a K a r a p a n d z h ie v a

На основание § 37 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
горите (ЗГ), чл. 211 от ЗГ, § 5, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на
НКОГТ, във връзка с чл. 2, ал. 2, т. 3 от Административнопроцесуалния кодекс,
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Допълвам Заповед № 1019/17.11.2021 г. на изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция по горите, както следва:
II. Създава се точка 2.1 със следното съдържание:
„2.1. Всеки превозен билет съдържа 4 броя снимки в цифров формат на
съответните превозни средства и натоварената на/в тях дървесина. Заснемането се
осъществява чрез приложението за издаване на ПБ след натоварване и маркиране на
дървесината и преди разпечатване на хартиените екземпляри, при спазване на следните
изисквания:
2.1.1 При товарни превозни средства с открит товар се извършва заснемане от
четирите страни. Изображенията от предната и задната част следва да осигуряват
визуално разчитане на регистрационните номера, а изображенията от задната част и
двете страни следва да обхващат изцяло товара по височина и съответно по ширина и
дължина.
2.1.2 При товарни превозни средства със закрит товар и/или контейнер,
заснемането се осъществява по начина, указан в т. 2.1.1, преди закриването на товара
и/или затварянето на контейнера.
2.1.3 При комбинация от превозни средства (камион и ремарке, полуремарке,
прицеп и др.) заснемането се извършва по начин, осигуряващ визуализирането на
регистрационните номера на всяко отделно превозно средство, като се добавят и
отделни изображения, визуализиращи натовареното количество дървесина на цялата
комбинация от превозни средства по реда, описан в т. 2.1.1.
2.1.4 При леки автомобили и джипове се извършва заснемане, осигуряващо
визуалното разчитане на регистрационния им номер и цялото количество натоварена
дървесина.
2.1.5 При останалите превозни средства, неизброени от т. 2.1.1 до т. 2.1.4, се
извършва заснемането им от четирите страни, по начин осигуряващ визуализиране на
превозното средство и цялото количество натоварена дървесина.

III. Заповедта влиза в сила от 20.01.2022 г.
IV. 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, в чийто ресор попада дейността по контрола върху опазването на
горските територии.
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инж. Филип Ковашки

ИНЖ . ФИЛИП КОВАШКИ
И.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИАГ
Signed by: Filip Stanchev Kovashki
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