РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на земеделието и храните

ЗАПОВЕД
№ РД 49 - 90
София, 14.03. 2016 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията
Н А Р Е Ж Д А М:
І. Транспортирането на дървесина, добита от горските територии – държавна
собственост от временните складове да се извършва в периоди, в които това няма да
доведе до повреждането или унищожаването на трайни горски пътища, както и до
замърсяването на асфалтовите пътища от общинската и републиканската пътна мрежа
до степен, затрудняващ преминаването по тях. В случай, че се допусне транспортиране
на дървесина, в резултат на което горският път е повреден, съответното държавно
горско стопанство/държавно ловно стопанство (ДГС/ДЛС), в чиито териториален обхват
попада пътя, осигурява възстановяването на пътя в първоначалното му състояние.
ІІ. В периодите, когато влажността на почвата на трайните горски пътища без
настилка е висока и използването им създава опасност от повреждането или
унищожаването им и опасност за здравето на хората, директорите на регионалните
дирекции по горите да упражнят правомощията си по чл. 146, ал. 1 от Закона за
горите, като забранят достъпа до горската територия по тези пътища, по предложение
и на директорите на съответното ДГС/ДЛС или на собственика на горската територия и
при спазване изискванията на чл. 146, ал. 4 от Закона за горите.
ІІІ. За всеки обект, в който ще се ползва дървесина от горските територии –
държавна собственост, да се определят трасетата, по които ще се транспортира
дървесината до общинската или републиканска пътна мрежа и местата за претоварване
на дървесина, в случай, че такива са необходими, по начин, недопускащ замърсяване
на асфалтовите пътища. Определянето на трасетата и местата за претоварване на
дървесина да се извършва след съгласуване с местните власти.

ІV. В частите от насаждения от горските територии – държавна собственост,
граничещи с републиканската и общинска пътна мрежа, около туристически обекти и
маршрути, да се провеждат само отгледни, санитарни и принудителни сечи.
V. Транспортирането на дървесина, добита от горските територии – държавна
собственост, в почивни дни се допуска след уведомяване на централното управление
на държавното предприятие и съответната регионална дирекция по горите за сведение.
VІ. Заповедта да се сведе до знанието на Изпълнителна агенция по горите и
държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и да се публикува на интернет
страниците на МЗХ и на ИАГ.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция по горите и на директорите на държавните предприятия по
чл. 163 от Закона за горите.
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