
В А Ж Н О !!! 

 
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА GPS- УСТРОЙСТВАТА на МПС и 

мобилни обекти по чл. 206 от ЗГ 

 

 във връзка с промените в чл. 14б от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и 

опазването на горските територии / ДВ. бр. 89 от 12.11.2019 г. /  

 

В срок до 13 февруари 2020 г.  
 

Всички собственици или ползватели на МПС и мобилни обекти по чл. 206 от 

Закона за горите трябва да актуализират данните по регистрацията на GPS- 

УСТРОЙСТВАТА в РДГ- Велико Търново съобразно новите нормативни 

изисквания.   
 

Чл. 14б, ал. 3 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските 

територии 

„ Собствениците/ползвателите на товарни превозни средства и мобилни обекти 

по чл. 206 ЗГ са длъжни да осигуряват непрекъснато функциониране на GPS 

устройството и да предоставят в съответната РДГ: 

1. копие от регистрационните талони на съответните превозни средства, снабдени 

с GPS устройства; 

2. заверено копие на документ, удостоверяващ монтирането и функционирането 

на GPS устройството; 

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.“ 

Собствениците/ползвателите на превозни средства, превозващи дървесина, както 

и мобилните обекти по чл. 206 от Закона за горите, които до момента не са регистрирани, 

или не са предоставили всички данни в случаите по чл. 14б, ал. 3, т. 3 от Наредба № 1 от 

30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии, са длъжни да предоставят 

в съответната РДГ изискуемите документи преди същите да бъдат използвани за 

транспортиране на дървесина или недървесни горски продукти.  

При промяна в данните по чл. 14б, ал. 3 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за 

контрола и опазването на горските територии съответните лица са длъжни да уведомят 

писмено и/или по електронна поща в съответствие с изискванията на Закона за 

електронния документ и електронните удостоверителни услуги съответната РДГ за 

датата и часа на промяната и предоставят новите данни на РДГ. 

 

Чл. 14б, ал. 8 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските 

територии 

„Забранява се транспортирането на дървесина и недървесни горски 

продукти с товарни превозни средства, за които не са изпълнени изискванията на 

чл. 14б, ал. 1 - 4.“ 


