МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2012 г. за контрола и
опазването на горските територии
(обн., ДВ, бр. 11 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2015 г. и бр. 66 от 2016 г.)

§ 1. В чл. 1, т. 3 думите „както и специфичните изисквания за психофизическа
годност и професионална подготовка“ се заличават.
§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „дневника на обекта, като посочват датата, своето име, фамилия и
длъжност и полагат подпис. В случаите, когато има съставени констативни протоколи,
вместо констатациите в дневника се посочват номерът и датата на протокола“ се заменят
с „констативни протоколи“.
2. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
„(5) Когато има издадена заповед за налагане на принудителна административна
мярка по чл. 253, ал. 3, т. 5 ЗГ, служител на съответната РДГ връчва заповедта на
собственика/ползвателя на обекта, или на лицето по чл. 211, ал. 3 ЗГ, на което е
предоставен достъп до интернет информационната система на ИАГ за издаване на
превозни билети за съответния обект.
(6) В случаите по ал. 5 съответната РДГ прекратява незабавно достъпа до интернет
информационната система на ИАГ, като собственикът/ползвателят на обекта по чл. 206 от
ЗГ е длъжен в срок от 24 часа от получаването на заповедта да предаде в съответната РДГ
производствената марка.“.
§ 3. В чл. 9, ал. 3-7 се отменят.
§ 4. В чл. 11, ал. 4 след думата „съставените“ се добавя „констативни протоколи“.
§ 5. В чл. 12б, ал. 2 след думата „уведомят“ се добавя „писмено“.
§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „се снабдяват за своя сметка с дневник по чл. 206 ЗГ“ се заменят
с „водят дневника по чл. 206, ал. 1, т. 1 ЗГ чрез интернет информационната система на
ИАГ, наричан електронен дневник“.

2. В ал. 4 думите „представят всеки нов дневник прошнурован и прономерован за
заверка от“ се заменят с „регистрират електронния дневник в“.
3. В ал. 5 думите „заверка на“ се заменят с „регистрация на електронен“.
4. В ал. 8 думата „заверените“ се заменя с „регистрираните електронни“.
5. Алинея 9 се отменя.
§ 7. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„Електронният дневник се води от оправомощено от собственика/ползвателя на
обекта по чл. 206 ЗГ лице.“
2. В ал. 3:
а) в изречение първо думите „на дневника или“ и „или на превозни билети за
експедирана дървесина“ се заличават;
б) в изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „в съответствие с
изискванията на Закон за електронния документ и електронните удостоверителни
услуги“.
§ 8. В чл. 14а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „последния календарен месец“ се заменят с „последните 30
дни“.
2. В ал. 3:
а) в изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „като предоставят в
съответната РДГ удостоверение, издадено от лицата по ал. 2, съдържащо интернет адрес,
потребителско име и парола за достъп в реално време до системата за видеонаблюдение,
която е инсталирана в обекта.“;
б) изречение второ се заличава.
§ 9. В чл. 14б се правят следните измения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „3 календарни месеца“ се заменят с „90 дни“.
2. В ал. 3:
а) думите „както и достъп до информацията от него. Редът и условията за достъп
се определят със заповед на изпълнителния директор на ИАГ“ се заменят с „и да
предоставят в съответната РДГ:“;
б) създават се т. 1 - 3:
„1. копие от регистрационните талони на съответните превозни средства, снабдени
с GPS устройства;
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2. заверено копие на документ, удостоверяващ монтирането и функционирането на
GPS устройството;
3. издадено от фирмата, монтирала GPS устройствата, и доставяща услугата,
удостоверение, съдържащо потребителско име и парола за достъп в реално време до
информацията от GPS устройствата – важи само за собствениците/ползвателите на
товарни превозни средства и мобилни обекти по чл. 206 ЗГ, които транспортират
дървесина от временен склад, обла дървесина и дърва за огрев от обекти по чл. 206 ЗГ,
както и дървесина, добита извън горски територии.“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Лицата по ал. 3 предоставят документите, посочени в същата алинея, в
съответната РДГ:
1. на чиято територия е данъчната регистрация на юридическото лице или
адресната регистрация на физическото лице, собственик или ползвател на товарното
превозно средство;
2. където е регистрирана производствена марка - за мобилните обекти по чл. 206
ЗГ.“.
4. Създават се ал. 5 - 7:
(5) При промяна в данните по ал. 3 съответните лица са длъжни незабавно да
уведомят писмено и/или по електронна поща, в съответствие с изискванията на Закон за
електронния документ и електронните удостоверителни услуги, съответната РДГ за
датата и часа на промяната и предоставят новите данни на РДГ.
(6) Данните по ал. 3 и 5 се предоставят преди товарното превозно средство да се
използва за транспортиране на дървесина и недървесни горски продукти.
(7) При писмено поискване от страна на ИАГ или РДГ, лицата, извън посочените
по ал. 3, т. 3, са длъжни в 3 (три) дневен срок да предоставят заверено копие на
информация за маршрутите на превозното средство за посочения период от време.
Информацията може да се предостави и по електронна поща, в съответствие с
изискванията на Закон за електронния документ и електронните удостоверителни
услуги.“.
§ 10. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Забранява се:
1. издаването на превозни билети в нарушение на изискванията, определени с тази
Наредба и/или със заповедта за определяне на съответния образец;
2. издаването на превозни билети, в които не е посочен точен адрес на доставка
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или място на претоварване на дървесината, или посоченият адрес или мястото на
претоварване са непълни и/или неточни и не позволяват да се определи точно
местоположението им;
3. транспортирането на дървесина, придружена с превозен билет, издаден в
нарушение на изискванията, определени в тази Наредба и/или със заповедта за
определяне на съответния образец;
4. транспортирането на дървесина, придружена с превозен билет, когато са изтекли
повече от 12 часа от момента на издаването му;
5. транспортирането на дървесина, придружена с превозен билет, издаден чрез
интернет информационната система на ИАГ, който не е регистриран в същата и/или не е
придружен с контролен талон, утвърден със заповед на изпълнителния директор на
ИАГ.“.
2. В ал. 4:
а) в изречение първо след думите „откраднати превозни билети“ се добавя „или
мобилни устройства за тяхното издаване“;
б) в изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „в съответствие с
изискванията на Закон за електронния документ и електронните удостоверителни
услуги“.
3. Създава се ал. 7:
„(7) Когато мястото на доставка и/или претоварване няма точен адрес или други
данни, позволяващи точното му определяне, в превозните билети се посочват
географските му координати в градуси, минути и секунди.“.
§ 11. Създава се чл. 15в:
„Чл. 15в. Превозен билет може да не се издава при транспортиране на:
1. пелети, въглища и брикети, които се произвеждат от дървесина;
2. всички видове (в неразглобен вид) мебели, дограми, беседки, сауни, стълби,
декори, палета, плотове от масивна дървесина, конструктивни елементи за изграждане на
сгради и/или покриви (ферми), пчелни кошери и други изделия, готови за пряка употреба;
3. елементи от готови изделия (мебели, дограми, беседки, сауни, стълби, градински
мебели, дървени сглобяеми сгради и конструкции, детски площадки, пчелни кошери и
др.), при които не се предвижда последваща механична обработка (рязане, цепене,
шлайфане, и др.);
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4. изделия от дървесина, готови за пряка употреба, чиято повърхност е боядисана
или лакирана, както и паркет, дюшеме, фурнир, ламперия и други профилирани видове,
получени след окончателно рендосване и фрезоване, машинно белени, фрезовани или
надлъжно бичени колове, плочи, технологични трески (чипс), трици, талаш, стърготини,
както и такива изделия, в които е вложена обработена дървесина и други материали
(обков, лепила, бои, лакове и други недървесни елементи и вещества);
5. дървесина и изделия от дървесина, които вече са били вложени в изделие и/или
употребявани – дървесина от разглобени постройки, конструкции и покрития.
6. Коледни елхи със закрита коренова система.“.
§ 12. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „се издава нов“ се добавя „наричан последващ“.
2. В ал. 2 думата „Новият“ се заменя с „Последващият“.
3. В ал. 3 думите „новия“ се заменят с „последващия“.
4. Създават се ал. 6 – 8:
„(6) Последващи превозни билети се издават само за еднократно преместване
(претоварване) на дървесината, транспортирана с превозни билети по чл. 211 ЗГ.
(7) Изключение от случаите по ал. 6 при необходимост от многократно
преместване на една и съща дървесина, се допуска след изпращане на SMS съобщение от
лицето, издаващо новите превозни билети, до дежурния телефон на РДГ, на чиято
територия се намира дървесината.
(8) Съобщението по ал. 7 се изпраща не по-късно от 1 час преди издаването на
всеки нов превозен билет и съдържа номера на предходния превозния билет, с който
дървесината е била транспортирана и/или се съхранява на мястото на експедиция.“.
§ 13. В чл. 20а думите „учебно-опитните горски стопанства“ се заменят с „УОГС“.
§ 14. В чл. 21, ал. 1 думите „учебно-опитните горски стопанства (УОГС)“ се
заменят с „УОГС“.
§ 15. В чл. 22 думите „Министърът на земеделието и храните“ се заменят с
„Министърът на земеделието, храните и горите“.
§ 16. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „се дава в писмена форма“ се заменят със „се издава по образец
(Приложение № 10)“.
2. В ал. 2, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя: „длъжност/нает за“.
3. В ал. 9 думите „т. 1, 2, 3 и 6“ се заменят с „т. 1, 2, 3, 6 и 7“.
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§ 17. В чл. 30, ал. 1, т. 6, 9, 10, 11 и 13 се отменят.
§ 18. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В ал. 3, т. 5, 6, 7, б. „б“, 9 и 11 се отменят.
2. Алинея 4 и 5 се отменят.
3. В ал. 6 думите „с изключение на изискванията по ал. 3, т. 6 и 8,“ се заличават.
§ 19. В чл. 32, ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Органът по назначаване е длъжен в срок до 6 месеца от назначаването на
горските инспектори да предприеме необходимите действия за провеждане на курс за
безопасно боравене с огнестрелно оръжие, издаване на разрешение за носене,
съхраняване и употреба на огнестрелно оръжие на назначените лица.
(2) Разходите, свързани с провеждането на курс за безопасно боравене с
огнестрелно оръжие, издаването на разрешителното за носене, съхраняване и употреба на
огнестрелно оръжие на горските инспектори, както и неговата презаверка, са за сметка на
работодателя, в случай че горските инспектори преминат успешно курса по ал. 1.“.
§ 20. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с
„министъра на земеделието, храните и горите“.
2. В ал. 4 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с
„Министерството на земеделието, храните и горите“.
§ 21. В чл. 45, ал. 1 думите „Наредба № Iз-325 от 2011 г. за реда за употреба на
помощни средства от полицейските органи (ДВ, бр. 14 от 2011 г.)“ се заменят с „Наредба
№ 8121з-418 от 14.03.2017 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства
от служителите на Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 25 от 2017 г.).“.
§ 22. В чл. 55 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „до три броя КГМ, като всяка от тях е с различен номер“ се
заменят с „една КГМ“.
2. В ал. 5 думата „марките“ се заменя с „КГМ“.
§ 23. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „изработване на производствена марка“ се заменят с „вписване в
регистъра на производствените марки“.
2. В ал. 2 се създава нова т. 4:
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„т. 4. Когато в един поземлен имот са разположени повече от един обект по чл. 206
ЗГ, границите им се нанасят в скицата по т. 2. В този случай границите на терена на
обекта по чл. 206 ЗГ се отбелязват с трайни знаци.“.
3. Досегашната т. 4 става т. 5 и в нея:
а) думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 2 и 3“;
б) думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 3 и 4.“.
§ 24. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Лицата, на които е издадено удостоверение по чл. 55, ал. 2, т. 1 са длъжни на
всеки три години, считано от датата на която са подали в ИАГ уведомление за
изработване на КГМ, да предоставят в съответната РДГ контролната горска марка за
проверка.“.
2. Досегашните ал. 1 и 2 стават съответно ал. 2 и 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея се създават т. 5 и 6:
„5. в случай, че лицето притежава повече от една КГМ;
6. в случай, че при проверката по ал. 1 се установи, че е негодна за употреба.“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
5. Създава се ал. 6:
„В случаите по ал. 5 достъпът до интернет информационната система на ИАГ се
спира незабавно.“.
§. 25. Член 62 се отменя.
§. 26. Създава се чл. 63а:
„Чл. 63а. Утвърденият протокол за приемане на извършената дейност по чл. 37, ал.
1 от Наредбата 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 се регистрира в интернет информационната система на ИАГ
преди експедирането на дървесината от временен склад.“.
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§ 27. В чл. 70 след думите „експедира дървесина“ се добавя „преди нейното
транспортиране“.
§ 28. В § 1, т. 2 от Допълнителната разпоредба накрая се поставя запетая и се
добавя „с изключение на случаите по чл. 16, ал. 3.“.
§ 29. В § 7 на Преходните и заключителни разпоредби думите „министърът на
земеделието и храните“ се заменят с „министърът на земеделието, храните и горите“.
§ 30. Създава се Приложение № 10 към чл. 24, ал. 1:
„Приложение № 10
към чл. 24, ал. 1
РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ДОСТЪП ДО НАСАЖДЕНИЯ, В КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА
ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ИЛИ ДО ГОРСКИ РАЗСАДНИЦИ
Разрешава се достъпът до..............................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
(посочва се обект, имот, кад. №, подотдел, местност, землище)
По позволително за сеч …………………………………………
Разрешава се на :
1.………..……………………………...................................................................................
/име, презиме, фамилия, длъжност/нает за/

……………………………..……………………………......................................................
/постоянен адрес по лична карта/

2.………..……………………………...................................................................................
/име, презиме, фамилия, длъжност/нает за/

……………………………..……………………………........................................................
/постоянен адрес по лична карта/

3.………..…………………………….....................................................................................
/име, презиме, фамилия, длъжност/нает за/

……………………………..……………………………........................................................
/постоянен адрес по лична карта/

4.………..…………………………….....................................................................................
/име, презиме, фамилия, длъжност/нает за/

……………………………..……………………………........................................................
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/постоянен адрес по лична карта/

5.………..…………………………….....................................................................................
/име, презиме, фамилия, длъжност/нает за/

……………………………..……………………………........................................................
/постоянен адрес по лична карта/

Настоящето разрешително е със срок на валидност от .......................до..........................
Издал разрешителното:............................................................... Подпис………………….
(длъжност)
..................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 31. Разпоредбите на чл. 14а, ал. 3 и чл. 14б, ал. 3 и 4 влизат в сила 30 дни след
обнародване на наредбата в "Държавен вестник".
§ 32. Лицата, притежаващи повече от една КГМ са длъжни в срок до два месеца
след обнародване на наредбата в „Държавен вестник“ да подадат в ИАГ заявление,
съдържащо номера и серията на КГМ, с която ще извършват дейността си.
§ 33. Разпоредбите на чл. 13 и 14 влизат в сила в тримесечен срок след
обнародване на наредбата в "Държавен вестник".

РУМЕН ПОРОЖАНОВ

ВАЛЕНТИН РАДЕВ

Министър на земеделието, храните и

Министър на вътрешните работи

горите
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Заместник-министър на земеделието, храните и
горите

ДО

ОДОБРИЛ,

МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,

ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ:

Г-Н РУМЕН ПОРОЖАНОВ

РУМЕН ПОРОЖАНОВ

ДОКЛАД
от Атанас Добрев – заместник-министър на земеделието, храните и горите

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2012 г.
за контрола и опазването на горските територии (обн., ДВ, бр. 11 от 2012
г.; изм. и доп., бр. 79 от 2015 г. и бр. 66 от 2016 г.)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Внасям за одобряване проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 1 от 2012 г. за контрола и опазването на горските територии (НКОГТ).
На основание чл. 196, ал. 4, във връзка с чл. 148, ал. 11 от Закона за горите
(ЗГ), министърът на земеделието, храните и горите и министърът на вътрешните
работи приемат наредба, с която се определят условията и редът за осъществяване
на дейностите по контрол и опазване на горските територии.

Основните изменения и допълнения, които се правят в НКОГТ, са следните:
В чл. 8 и 11 се регламентира при извършване на проверки в обекти по чл. 206
от ЗГ, проверяващите да съставят констативни протоколи във всички случаи, както и
да ги отразяват в регистъра по чл. 11, ал. 4 от НКОГТ - § 2 и 4. Другата промяна,
която се предвижда в чл. 8 е в случаите, когато има издадена заповед за налагане на
принудителна административна мярка по реда на чл. 253, ал. 3, т. 5 от ЗГ в обекти
по чл. 206 от ЗГ, достъпът до интернет информационната система на Изпълнителна
агенция по горите (ИАГ) да се спира незабавно. Това ограничение се налага, тъй
като много често при проверки от страна на служителите на ИАГ и регионалните
дирекции

по

горите

(РДГ)

в

обекти

по

чл.

206

от

ЗГ,

на

чиито

собственици/ползватели има наложена принудителна административна мярка по
реда на чл. 253, ал. 3, т. 5 от ЗГ се установява, че същите продължават да извършват
дейност и да издават превозни билети чрез интернет информационната система на
ИАГ. Досега собствениците/ползвателите на обекти по чл. 206 от ЗГ имаха
задължение в срок до 24 часа от получаването на заповедта, с която им е наложена
принудителна административна мярка по чл. 253, ал. 3, т. 5 от ЗГ, да предадат в
съответната РДГ дневника, производствената марка и кочаните с превозни билети за
обекта, но към настоящият момент превозните билети се издават само чрез интернет
информационната система на ИАГ. Следователно в тези случаи е необходимо да се
спре достъпа до системата, за да не може да се издават превозни билети от този
обект.
Регламентира се собствениците/ползватели на обекти по чл. 206 от ЗГ, да
предоставят в съответната РДГ удостоверение, издадено от лицата, монтирали
системата им за видеонаблюдение, в което да има посочени интернет адрес,
потребителско име и парола за достъп в реално време до записите на системата за
видеонаблюдение, която е инсталирана в обекта. В заключителна разпоредба е
указано в какъв срок следва да стане това. Промяната е наложителна, тъй като
практиката показва, че много често с електронни превозни билети от обекти по чл.
206 от ЗГ се транспортира законно/незаконно добита дървесина от сечището или от
временния склад, маркира се с производствената марка на обекта и по този начин се
узаконява добитата дървесина, без да е заплатена на собственика - § 8 и 31.
С цел осъществяване на контрол при процеса на транспортиране на дървесина
и недървесни горски продукти, собствениците/ползвателите на товарни превозни
средства и мобилни обекти по чл. 206 от ЗГ, които транспортират дървесина от
временен склад или добита извън горски територии, както и обла дървесина и дърва
за огрев от обекти по чл. 206 от ЗГ, се задължават да предоставят в съответната РДГ
потребителското име и парола за достъп до данните от GPS устройството, както и в
заключителна разпоредба е указано в какъв срок следва да стане това. Промяната е
необходима, тъй като досега действащия режим – данните да се предоставят на
съответната РДГ при поискване е неработещ и неефективен при осъществяване на
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контрол

при

транспортирането

на

дървесината.

С

промяната

се

предвижда

правоимащите лица – служителите на съответната РДГ, да имат т. нар. онлайн достъп
до данните на GPS устройството в реално време, като това ще доведе до
осъществяване на по-добър контрол, в случаите когато се транспортира дървесината.
На практика служителят в РДГ като „вижда“ данните от GPS устройството в реално
време ще може да извърши контрол и без да е на място да проверява транспортното
средство

и

ще

може

да

сравни

данните

по

издадения

чрез

интернет

информационната система на ИАГ превозен билет (маршрут, час на издаване на
превозния билет, количества дървесина и т. н.) - § 9 и 31.
В случай, че предложените изменения в § 8 и 9 бъдат приети ще стане
възможно

осъществяването

на

по-добър

контрол

върху

цялостния процес от

издаването на позволително за сеч (което се издава чрез интернет информационната
система на ИАГ), през добива на тази дървесина, за която е издадено позволително
за сеч, до транспортирането на дървесината до крайния потребител. От една страна,
транспортното средство, с което се транспортира дървесината, следва да има
изправно и функциониращо GPS устройство, като служителите по контрол ще имат
онлайн достъп на данните от него в реално време, и от друга страна чрез въвеждане
на

онлайн

наблюдение

в

реално

време

от

записите

на

системата

за

видеонаблюдение, изградена в обект по чл. 206 от ЗГ, ще е проследим произхода на
дървесината, която постъпва в обекта.
В чл. 15, ал. 1 се въвежда забрана за издаване на превозен билет, в който не
е посочен точен адрес на доставка или място на претоварване на дървесината, или
посоченият адрес или мястото на претоварване са непълни и/или неточни и не
позволяват да се определи точно местоположението им. Промяната се налага, тъй
като към настоящия момент издаващите превозни билети лица изписват като място
на

доставка

или

на

претоварване

на

дървесината

„тир

станция“,

без

да

конкретизират къде се намира същата. По този начин при извършване на проверки
горските инспектори не могат да установят за къде се транспортира тази дървесина,
което от своя страна създава препоставка за злоупотреби, тъй като с един такъв
издаден превозен билет с изписано в него място на доставка/претоварка „тир
станция“ се правят по няколко курса и се узаконява незаконно добита дървесина. В
ЗГ и подзаконовата му нормативна уредба не съществува понятие „тир станция“. В
същата алинея се забранява транспортирането на дървесина, придружена с превозен
билет, издаден чрез интернет информационната система на ИАГ, който не е
регистриран в същата и не е придружен с контролен талон, утвърден със заповед на
изпълнителния директор на ИАГ. Промяната е необходима, във връзка с въвеждането
на

т.

нар.

„електронен

превозен

билет“,

който

се

издава

чрез

интернет

информационната система на ИАГ. Целта е да се създаде норма, позволяваща
търсене на отговорност от лица, използващи „фалшиви“ превозни билети, които не
са регистрирани в информационната система на ИАГ и са без контролен талон - § 10.
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С нов член 15в се посочва, за кои продукти от дървесина е допустимо да не се
издава превозен билет при транспортирането им. Такива продукти са: всички видове
(в неразглобен вид) мебели, дограми, беседки, сауни, стълби, декори, палета,
плотове от масивна дървесина, конструктивни елементи за изграждане на сгради
и/или покриви (ферми), пчелни кошери и други изделия, готови за пряка употреба;
елементи от готови изделия (мебели, дограми, беседки, сауни, стълби, градински
мебели, дървени сглобяеми сгради и конструкции, детски площадки, пчелни кошери
и др.), при които не се предвижда последваща механична обработка (рязане,
цепене, шлайфане, и др.) и други продукти, подробно изброени в проекта на
Наредба за изменение и допълнение на НКОГТ. Въвеждането на тази разпоредба се
налага, във връзка с многобройни запитвания

от страна на РДГ, различни

собственици и ползватели на обекти по чл. 206 от ЗГ, и с цел избягване на различни
тълкувания и практики, относно издаването на превозни билети за транспортиране
на дървесина по чл. 211, ал. 3 от ЗГ- § 11.
В чл. 16 се регламентира по-строг ред, във връзка с издаването на
последващи превозни билети, т. е. когато се налага складираната дървесина да се
премества от едно място на друго - § 12.
В чл. 30 - 32 се предвижда отпадане на част от документите, които се изискват
за назначаването на лице на длъжност „горски инспектор“. Мотивите за това са, във
връзка

с

проекта

на

Закон

за

допълнение

на

Закона

за

ограничаване

на

административното регулиране и административния контрол върху стопанската
дейност и изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за
приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и
бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални
удостоверителни документи на хартиен носител, като например документите за
съдебния статус на физическо лице. Тези данни за българските граждани е
предвидено, че се установяват служебно от съответния административен орган. Това
налага изискуемите досега документи по чл. 31, ал. 3, т. 5 и 6 от НКОГТ да отпаднат,
като задължение на съответното лице да ги представя. Другият мотив е, че част от
изискуемите досега по НКОГТ документите в отделни райони на страната не се
издават, а друга част - като лицето-кандидат за длъжността следва да е преминало
курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие, е целесъобразно да са за сметка
на работодателя и да са необходими след назначаването на лицето. С настоящите
изменения и допълнения в НКОГТ се въвежда задължение на работодателя след
назначаването на лицето със срок на изпитване до 6 месеца, същият да изкара курс
за

безопасно

боравене

с

огнестрелно

оръжие,

който

да

бъде

заплатен

от

работодателя му, в случай че курсът е успешно преминат от лицето. Мотивите за тези
промени са, че към момента е налице отлив на кадри от РДГ по обясними причини:
ниски заплати, ежедневен сблъсък с нарушители, бракониерски прояви и др., и не на
последно място разходите, които кандидатите за длъжността правят, във връзка с
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успешното преминаване на курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие - § 17 19.
Регламентира се лицата, вписани в публичния регистър по чл. 235 от ЗГ да
притежават само една контролна горска марка (КГМ), а не както е досега действащия
текст на НКОГТ до 3 (три) броя КГМ. Регламенира се в заключителна разпоредба срок
от влизане в сила на настоящите текстове в НКОГТ да посочат писмено в ИАГ, номера
и серията на контролната горска марка, която ще използват. Вменява се като
задължение на лицето, притежател на КГМ, на всеки три години да предостави
същата в съответната РДГ за проверка. Допълнен е чл. 61, ал. 3 от НКОГТ,
регламентиращ изваждането от употреба на КГМ, в случаите когато правоимащото
лице притежава повече от една КГМ, както и когато при проверка се установи, че
КГМ е негодна за употреба - § 22, 24 и 32. Промените се налагат, във връзка с често
констатираните случаи на злоупотреба от страна на лицензираните лесовъди,
притежаващи повече от една КГМ, тъй като при проверките се установява, че те
преотстъпват КГМ на други лица, без дори да присъстват на самото маркиране. Често
тези лица, на които са предоставени КГМ са неграмотни и нямат нужните познания
кои дървета следва да маркират. В случаите, когато се стигне до налагане на
административно наказание на лицензирания лесовъд за такъв вид нарушение и като
му се отнеме КГМ, той продължава да маркира с останалите си една или две КГМ.
С нов чл. 63а се регламентира преди експедирането на дървесината от
временен склад, утвърденият протокол за приемане на извършената дейност по чл.
37, ал. 1 от Наредбата 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,

да

се

регистрира

в

интернет

информационната система на ИАГ. Промяната е наложителна, за да е възможно
осъществяване на повторен контрол на добитата и приета дървесина на временен
склад, относно количеството, качеството на сортиментите, както и измерения и
записан коефициент на плътност при технологичната дървесина и дървата за огрев,
преди тяхното експедиране (натоварване на товарното превозно средство) - § 26.
Разрешителното за достъп до насаждения, в които се извършва добив на
дървесина или до горски разсадници, по писмени предложения от РДГ, ДП по чл. 163
и др., ще е под форма на образец - § 16 и 30.
Навсякъде в проекта на Наредба за изменение и допълнение на НКОГТ думите
„министър на земеделието и храните“ се заменят с „министър на земеделието,
храните и горите“ - § 15, § 20 и § 29.
Отстранени са констатирани несъответствия, като: въвежда се абревиатура
„УОГС“ за думите „учебно-опитните горски стопанства“; заменя се наименованието на
Наредба № Iз-325 от 2011 г. за реда за употреба на помощни средства от
полицейските органи с Наредба № 8121з-418 от 14.03.2017 г. за реда за употреба на
физическа

сила

и

помощни

средства

от

служителите

на

Министерството

на

вътрешните работи - § 13, 14, 21 и 27.
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Предвижда се отмяна на чл. 62, тъй като текстът на чл. 50, ал. 5 от Наредба №
8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите е идентичен - § 25.
Регламентира се дневникът по чл. 206, ал. 1, т. 1 от ЗГ да се води само чрез
интернет информационната система на ИАГ, т. нар. „електронен дневник“. Промяната
е наложителна, тъй като от около 4000 обекта по чл. 206 от ЗГ едва 130-140 от тях
водят дневника по чл. 206, ал. 1, т. 1 от ЗГ на хартиен носител. Промяната се прави с
цел в обектите по чл. 206 от ЗГ да се води само „електронен дневник“, за да се
избегне порочната практика дневника на хартиен носител да се попълва еднократно
в края на деня или през определен период, а не както е регламенирано – в момента
на постъпване, респ. на експедиране на дървесината. В заключителна разпоредба е
указано в какъв срок се въвежда воденето на електронен дневник - § 3, 6, 7 и 33.
В § 1, т. 2 на Допълнителната разпоредба на НКОГТ от определението за
„централен склад“, се изключват случаите по чл. 16, ал. 3, за да не се налага
регистриране на обект по чл. 206 от ЗГ, в случаите когато дървесината се
транспортира от временен склад с транспортни средства с висока проходимост до т.
нар. претоварна станция, където същата се товари на транспортно средство с повисока товароносимост. В случая няма смяна на собственост върху добитата
дървесина и не се извършват разпоредителни сделки с нея - § 28.
Проектът на Наредба за изменение и допълнение на НКОГТ е съгласуван в
съответствие с разпоредбите на Правилата за изготвяне и съгласуване на проекти на
актове

в

системата

на

Министерството

на

земеделието,

храните

и

горите.

Направените целесъобразни бележки и предложения са отразени.
Проектът на Наредба за изменение и допълнение на НКОГТ не съдържа
разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, поради което не е
приложена таблица на съответствието с правото на Европейския съюз.
Проектът на Наредба за изменение и допълнение на НКОГТ няма да окаже
пряко

и/или

косвено

въздействие

върху

бюджетите

на

Министерството

на

земеделието, храните и горите и Министерството на вътрешните работи.
Съгласно Глава втора от Закона за нормативните актове не се изисква
изготвяне на предварителна оценка за въздействието на проекта на наредба за
изменение и допълнение на НКОГТ.
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в процеса по
изработване на проекта на Наредбата за изменение и допълнение на НКОГТ на
22.06.2017 г. и на 28.07.2017 г. се проведоха две обществени консултации с
граждани и юридически лица, за резултатите от които са изготвени протоколи.
На основание чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове проектът на
доклад и проектът на Наредба за изменение и допълнение на НКОГТ са публикувани
за

обществени

консултации

на

интернет

страницата

на

Министерството

на

земеделието, храните и горите и на Портала за обществени консултации със срок за
предложения и становища 30 дни.
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Съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове справка за
постъпилите предложения от обществената консултация заедно с обосновка за
неприетите предложения са публикувани на интернет страницата на Министерството
на земеделието, храните и горите и на Портала за обществени консултации.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 148, ал. 11 от Закона за горите,
моля да одобрите съвместно с министъра на вътрешните работи Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2012 г. за контрола и опазването на
горските територии.
Приложение:

1. Наредба;
2. Справка за отразяване на постъпилите становища;
3. Справка за отразяване на постъпилите предложения от
обществената консултация.

С уважение,

АТАНАС ДОБРЕВ
Заместник-министър на земеделието, храните и горите

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