
 

 

ПИСМЕНО СТАНОВИЩЕ  

НА 

„Асоциация на дърводобивните фирми в България” 

 

Относно публикуван проект за обществени консултации „Проект за  съвместна Наредба на 

министъра на земеделието, храните и горите и министъра на вътрешните работи за изменение 

и допълнение на Наредба № 1 от 2012 г. за контрола и опазването на горските територии 

Членовете на „Асоциация на дърводобивните фирми в България” обсъдиха проблемите при 

прилагането на същата и  вече обнародваните  за обсъждане предложения  за промяната и. 

Възложиха на Председателя  на Управителния съвет на  „Асоциация на дърводобивните 

фирми в България”  Цветан Иванов Цонев да внесе предложение за следните промени : 

 

Чл.13 , 

(7) Собствениците и ползвателите на обекти, в които постъпва, преработва се или от които се 

експедира дървесина, ежегодно до 31 януари представят в съответната РДГ обобщена справка 

по образец за количествата на постъпилата, преработената и експедираната дървесина. 

 

Предложение : Отпада 

Мотиви: Информацията която се съдържа в тази справка е налична и се админстрира от 

съответната РДГ. Безмислено изискване от страна на контролният орган и повод 

налагани на глоби за пропускане на срок за представяне. 

 

Чл.13 , 

(9) Достъпът до интернет информационната системата на ИАГ, чрез която се води 

електронния дневник и се издават превозни билети за експедирана дървесина, се спира когато: 

1. има издадена  и влязла в сила съгласно АПК, заповед за налагане на принудителна 

административна мярка по чл. 253, ал. 3, т. 5 ЗГ. 

Мотиви: Спирането на достъпа само  с издаването на Заповед, без да е връчена и влазла в сила 

създава предпоставки за нерегламентиран натиск от страна на РДГ. 



 

 

 

Чл.14 а (1) Обектите по чл. 206 ЗГ се оборудват със система за постоянно 

видеонаблюдение, която отговаря на следните изисквания: 

 

4. при мобилните обекти разположението на камерите да е такова, че да осигурява 

видеозапис на цялото мобилно средство или само на тези части от него, от които постъпва или 

от които излиза дървесината или произведените от нея продукти; 

 

Предложение : Отпада 

Мотиви: Неясно /много хипотези/ определени изисквания за място на поставяне на 

видеокамерите. От това което се вижда при така поставени камери не може да се 

направи измерване на постъпил материал или на количество произведен продукт. 

Техническа невъзможност /силни вибрации/ ,камера монтирана на дробилка да работи за 

повече от няколко дни. 

 

Новопредложените алинеи  

„(8) Собствениците и/или ползвателите на обекти, за които има наложена принудителна 

административна мярка по реда на чл. 253, ал. 3, т. 5 ЗГ са длъжни за срок от една година след 

възстановяване на дейността в обекта да осигурят достъп до системата му за видеонаблюдение 

чрез интернет в реално време. 

(9) В случаите по ал. 8, достъпът по чл. 13, ал. 10 се възстановява след предоставянев 

съответната РДГ на удостоверение, издадено от лицата, монтирали системата за 

видеонаблюдение, в което да има посочени интернет адрес, потребителско име и парола за 

достъп до системата за видеонаблюдение в реално време.“. 

Предложение : Да не бъдат включвани 

Мотиви: Немотивирано допълнително утежнение за собствениците  и ползватели 

на обекти по Чл.206 от ЗГ. Не е допустимо за едно  нарушение за което вече има наложена  

и изтърпяна административна мярка  да се налага и втора . Очаква се становище на 

Комисията за защита на личните данни дали е допустима мярка по Закона за защита на 

личните данни. 

 

Чл.14 б ал.3 

т.3. удостоверение, издадено от фирмата, монтирала GPS устройствата, и доставяща 

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

информацията от GPS устройствата – важи за собственици/ползватели на товарни превозни 

средства и мобилни обекти по чл. 206 ЗГ, които транспортират обла дървесина и дърва за 

огрев.“. 



Предложение: текста „потребителско име и парола за достъп в реално време” да 

отпадне. 

Мотиви : Товарните автомобили не винаги превозват товар който е предмет на 

контрол на тази наредба. Виждането онлайн по никакъв начин не улеснява контрола, 

напротив предпоставка е за необходимост за още заети с тази дейност хора със нулев 

ефект за контрола. Технически ще се окаже че е необходимо следенето онлайн на 

няколко хиляди автомобила което не е във възможнжстите на ИАГ и РДГ . Също така е 

предпоставка за изтичане на търговски тайни на собствениците на автомобилите. 

 

Нова Ал.7    

(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. 

Предложение: 5 (пет ) работни дни  срок 

Мотиви : Три дневен срок е прекалено кратък за поискване от  GPS оператора 

получаването им  и изпращане на РДГ исканите справки. 

 

Нова  ал.8. 

 (8) Забранява се транспортирането на дървесина и недървесни горски продукти с 

товарни превозни средства, за които не са изпълнени изискванията на чл. 14б, ал. 3 и 4.“. 

Предложение: 

            (8) Забранява се издаването на превозни  билети  и  транспортирането на 

дървесина  с товарни превозни средства, за които не са изпълнени изискванията на чл. 

14б, ал.1,2, 3 и 4.“. 

 

 

  Чл.14 в 

(6) (Изм. – ДВ, бр. 66 от 2016 г. ) При измерен коефициент на плътност за асортиментите 

по ал. 4, по-нисък от определения в приложение № 7, се съставя и подписва протокол от 

комисия, като: 

 

 1. за дървесина, добита от горски територии – държавна собственост, предоставени за 

управление на държавното горско/държавното ловно стопанство, комисията се определя от 

директора на съответното държавно предприятие по чл. 163 ЗГ; в състава й задължително се 

включва директор или заместник-директор на държавното горско/държавното ловно 

стопанство; 

 



 2. за дървесина, добита от горски територии – общинска собственост, и дървесина, 

добита извън горски територии, комисията се определя от кмета на съответната община; в 

случаите, когато е създадена общинска горска структура, в състава на комисията се включва 

ръководителят й; 

 

 3. за дървесина, добита от горски територии – предоставени за управление на учебно-

опитните горски стопанства (УОГС), комисията се определя от ректора на Лесотехническия 

университет; в състава на комисията задължително се включва директор или заместник-

директор на УОГС; 

 

 4. за дървесина, добита от горски територии – собственост на горски сдружения, 

комисията се определя от управляващия сдружението; 

 

 5. извън случаите по т. 1 – 4, комисията е с участието на собственика на горската 

територия или упълномощен негов представител. 

 

Предложение: 

    (6)  За определяне на коефицента на плътност се съставя и подписва протокол от 

комисия след измерване на всяка партида приета дървесина. 

 

 1. за дървесина, добита от горски територии – държавна собственост, предоставени 

за управление на държавното горско/държавното ловно стопанство, в комисията са 

включени представител на ДГС /ДЛС и на изпълнителя респективно  купувача  

 

 2. за дървесина, добита от горски територии – общинска собственост, и дървесина, 

добита извън горски територии, в комисията са включени представител на съответната 

община  и на изпълнителя респективно  купувача  

 

 

 3. за дървесина, добита от горски територии – предоставени за управление на 

учебно-опитните горски стопанства (УОГС), в комисията са включени представител на 

УОГС  и на изпълнителя респективно  купувача.  

 

 

 4. за дървесина, добита от горски територии – собственост на горски сдружения, 

комисията се определя от управляващия сдружението; 

 

 5. извън случаите по т. 1 – 4, комисията е с участието на собственика на горската 

територия или упълномощен негов представител. 

 

Мотиви: Отпадане на коефицентите по приложения 7 ,8 и 9. Админстративно 

определените коефиценти  обикновено не съвпадат с реалните и пораждат счетоводни и 

данъчни проблеми на фирмите. Обикновено се натрупват фиктивни / кухи/наличности, 

които не могат да бъдат изписани счетоводно без нарушение на счетоводните правила. 

Предпоставка при ревизия от НАП да бъде начислено и внесено ДДС на фиктивни /кухи/ 

количства дървесина. 

 

В предложената за обсъждане промяна : 

§ 9. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения: 



4. транспортирането на дървесина, придружена с превозен билет, когато са изтекли 

повече от 12 часа от момента на издаването му; 

  Предложение: 

             4. транспортирането на дървесина, придружена с превозен билет, когато са изтекли 

повече от 24 часа от момента на издаването му; 

                          Мотиви : 12 часа не са достатъчни за нормално и съобразено с всички 

ограничения по пътната мрежа, транспортиране на дървесина на повече от 200 

километра  

  В предложената за обсъждане промяна : 

§ 10. Създава се чл. 15в: 

7. технологични трески (чипс), с изключение на случаите по чл. 15, ал. 2.“. 

  Предложение: 

7. технологични трески (чипс) 

Мотиви: Точно в случаят по чл 15, ал. 2 е въведено неизпълнимо изискване за 

„премерване и издаване” на превозен билет за чипс който остава на временен склад. 

След престой седмица и отново натоварване се получават разлики в платноста ,което 

създава предпоставка за грешно издадени превозни билети. 

В предложената за обсъждане промяна : 

§ 16. В чл. 30, ал. 1,т. 6, 9, 10, 11 и 13 се отменят 

Предложение: 

            § 16. В чл. 30, ал. 1,т.  13 се отменя 

 

             Мотиви: Драстичното намаляване на изискванията за служител ни изправя пред 

хипотезата за назначение на  служител „настаняван  принудително” т6, „нарушавал 

общественият ред”т.9, „налагани са мерки за защита по закона за защита от домешно 

насилие”т10  и „има задължения”т.11. 

Ако мотивите за сваляне на изискванията са липса на персонал свалянето на 

изискванията няма да доведе качествени новислужители. Този проблем се решава чрез 

политикато на заплащане на служителите. 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

От предложението за промяна 

 

§ 28. Разпоредбите на чл. 14а, ал. 8 и 9 и чл. 14б, ал. 3 и 4 влизат в сила в тримесечен 

срок след обнародване на наредбата в "Държавен вестник". 



   Предложение :  Отпада 

   Мотиви: Тъй като отпада създаването на нови чл.14 ал 8и 9.  Отпада изискването на 

онлайн достъп  по чл.14б, ал. 3 и 4 

 

 

 

 

 

ПРЕХОДНА И ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1  

от 2012 г. за контрола и опазването на горските територии  

(ДВ, бр. 66 от 2016 г.) 

 

Приложение 7 ;8 и 9 

 

Предложение : Отпадат 

Мотиви: 

Отпадане на коефицентите по приложения 7 ,8 и 9. Админстративно определените 

коефиценти  обикновено не съвпадат с реалните и пораждат счетоводни и данъчни 

проблеми на фирмите. Обикновено се натрупват фиктивни / кухи/наличности, които не 

могат да бъдат изписани счетоводно без нарушение на счетоводните правила. 

Предпоставка при ревизия от НАП да бъде начислено и внесено ДДС на фиктивни /кухи/ 

количства дървесина. 

 

 

 

 

 

 

05.08.2019 г.                                     Председател на Управителния съвет  

Търговище     Цветан Цонев 

 


