
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

София,  бул. “Христо Ботев” №55, п. код 1040, тел. централа 98511199, факс 981 37 36

З А П О В Е Д

№…………………..

София : ……………. 2016 г.

На основание § 37 от Преходните и заключителни разпоредби, във връзка с чл. 211 от 
Закона за горите (ЗГ), чл. 99, т. 2 от Административнопроцесуалния кодекс,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Утвърждавам образец на превозен билет по чл. 211, ал. 1 от ЗГ, наричан електронен ПБ,
издаден чрез интернет информационната система на ИАГ, от мобилно устройство с операционна 
система „Андроид“ и работещо със СИМ-карта, определен с Приложение 1 и Приложение 1А от 
настоящата заповед. Данните на електронните ПБ се съхраняват в централизиран сървър, 
собственост на ИАГ. Всеки електронен ПБ е с уникален номер и с надпис „оригинал“.

2. Превозният билет с надпис „оригинал“ придружава транспортираната дървесина от мястото 
на нейното натоварване (експедиране), до мястото на доставка и при нейното съхраняване на 
посочения в билета адрес.

3. Електронните ПБ, издадени при липса на интернет покритие, се придружават от контролен 
талон, утвърден със заповед № 797/11.11.2015 г. на ИАГ.

4. Мобилните устройства с операционна система „Андроид“ се регистрират в съответната РДГ, 
в чийто район на дейност са седалищата на: териториалните поделения държавни горски
стопанства (ДГС), териториалните поделения държавни ловни стопанства (ДЛС), учебно-опитните 
горски стопанства (УОГС), националните паркове, общините, или е адресната регистрация по
лична карта на физическите лица, упражняващи лесовъдска практика, като:

4.А) Директорите на ДГС, ДЛС и националните паркове към Министерството на околната 
среда и водите, както и кметовете на общините подават заявление по образец - Приложение № 3 в 
съответната РДГ. Те предоставят и мобилните устройства със СИМ-картите към тях за 
регистрирането им и инсталиране на софтуер.

4.Б) Физическите лица, вписани в публичния регистър по чл. 235 от ЗГ подават заявление по 
образец - Приложение № 4 в съответната РДГ. Те предоставят и мобилното устройство със СИМ-
картата за регистрирането им и инсталиране на софтуер.

4.В) Всеки потребител на интернет информационната система на ИАГ има право да използва
само едно регистрирано мобилно устройство за издаване на превозни билети.

4.Г) Лицата, издали позволителни за сеч за горски територии - недържавна собственост, 
въвеждат в интернет информационната система на ИАГ потребителите, които имат право да 
експедират дървесина добита по съответното позволително за сеч.

5. Достъпът на потребителите до интернет информационната система на ИАГ за издаване на 
електронни ПБ се спира от съответната РДГ, в която са регистрирани, или ИАГ, в следните случаи:

5.А) Когато потребителят има дължими суми по влязло в сила наказателно постановление по 
Закона за горите и подзаконовите актове за прилагане му, които не са изплатени в тридесетдневен 
срок от момента на издаването му.

5.Б) Потребителят е отписан от публичния регистър по чл. 235 от ЗГ.
5.В) Достъпът на потребителите до интернет информационната система на ИАГ се 

възстановява след отпадане на основанията за прекратяването му и подаване на заявление от 
съответния потребител.

6. Електронните ПБ за транспортиране на дървесина от временен склад се издават от:
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6.А) Служители от ДГС, ДЛС и УОГС, оправомощени със заповед на директора на съответното 
стопанство - за дървесина, добита от горски територии, в които служителите упражняват 
служебните си задължения.

6.Б) Физически лица, вписани в публичния регистър по чл. 235 от ЗГ, упълномощени от 
председателя на общинския съвет, кмета на общината, както и от ръководителя на съответната 
общинска горска структура, когато това право му е делегирано от общинския съвет - за дървесина, 
добита от горски територии, собственост на съответната община.

6.В) Длъжностни лица, определени от кмета на общината - за дървесина добита извън горски 
територии.

6.Г) Физически лица, вписани в публичния регистър по чл. 235 от ЗГ, упълномощени от
управляващия горското сдружение - за дървесина, добита от горски територии, управлявани от 
съответното сдружение.

6.Д) Физически лица, вписани в публичния регистър по чл. 235 от ЗГ, упълномощени от
ръководителите на ведомства или юридически лица, на които са предоставени за управление 
държавни горски територии, които не са включени в района на дейност на териториалните 
поделения на държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ (ДП) - за дървесината, добита от 
предоставените им горски територии.

6.Е) Служители от националните паркове, оправомощени със заповед на директора на 
съответния национален парк, за дървесина, добита от териториите на националните паркове.

6.Ж) Физически лица, вписани в публичния регистър по чл. 235 от ЗГ, упълномощени от 
собственика на съответната територия - в останалите случаи.

7. В тридневен срок от настъпване на обстоятелства, налагащи отписване на мобилно 
устройство, както и при смяна на потребител на мобилно устройство, лицата по т. 4.А и 4.Б
подават писмено заявление в съответната РДГ.

8. Електронните ПБ могат да се издават и извън района на дейност на РДГ, в която е направена 
регистрацията, при спазване на изискванията на чл. 211 от ЗГ.

9. Дървесината, добита извън горските територии, се транспортира с електронни ПБ или
превозни билети, определени с Приложение 2, Приложение 2А, Приложение 2Б и Приложение 2В 
към настоящата заповед, наричан хартиен ПБ. Хартиените ПБ се изработват във вид на кочани във 
формат А5, на бяла химизирана хартия, в четири екземпляра, първият от които е с надпис 
“ПРЕВОЗЕН БИЛЕТ”, а останалите три са с надпис съответно “КОПИЕ 1”, “КОПИЕ 2” и “КОПИЕ 
3”. Първият екземпляр е със защитна лента с надпис „ИАГ ИАГ ИАГ”, поставена диагонално в 
горния десен ъгъл. Серията на хартиения ПБ е от две главни букви, а номерът е с шест цифри. 

10. Кочаните с хартиените ПБ се предоставят от РДГ на оправомощени от кмета на съответната 
община длъжностни лица, срещу заплащане. Те се издават за транспортиране на дървесина, добита 
само от района на дейност на РДГ, от която са закупени.

11. Броят на кочаните с хартиени ПБ, които могат да поддържат в оборот общините, не може да
е по-голям от броя на населените места, за които се избира или се назначава кмет или кметски 
наместник, завишен с 30 на сто.

12. Данните в електронните ПБ се попълват само чрез мобилното устройство, а в хартиените 
ПБ само ръчно.

13. Ръчното попълване се осъществява със син химикал, като данните се вписват четливо върху 
оригиналите на хартиените ПБ. Изписването на данните върху оригиналите на хартиените ПБ се 
извършва по начин, осигуряващ отбелязването на текста върху КОПИЯ 1, 2 и 3 с еднаква 
информация на всички екземпляри. Не се разрешава писането върху копията на хартиените ПБ.

14. При издаване на превозни билети задължително се попълват всички реквизити, като: 
14.А) в хартиените ПБ датата и часът на тръгване на превозното средство се попълва с арабски 

цифри;
14.Б) в случаите, когато транспортът се извършва с комбинация от превозни средства (камион и 

ремарке, полуремарке, прицеп и др.), в превозните билети задължително се посочват 
регистрационните номера на всяко отделно превозно средство;

14.В) се посочва точния адрес на доставка или мястото на претоварване на дървесината. Когато 
дървесината е предназначена за износ или за вътреобщностна доставка в рамките на Европейския 
съюз, се посочва държавата и населеното място;

14.Г) данните за километропоказателя се попълват по данни на водача на МПС-то.
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15. Не се допуска нанасяне на поправки върху вписаните данни в хартиените ПБ. При 
допускане на грешка при попълване, хартиеният ПБ се анулира и се издава нов. 

16. В превозен билет, издаден за транспортиране на дървесина с превозно средство, за което не 
се изисква по закон наличието на регистрационен номер, не се попълват реквизитите за 
регистрационен номер и километропоказател. 

17. Обемът на дървесината в плътни кубически метри се определя чрез:
17.А) Протокол за измерване на плътността на добитата и извозена до временен склад 

дървесина, определена по реда на т. 5 от БДС 773-94, или
17.Б) Измерване на дървесината в пространствени кубически метри и използване на съответния 

коефициент, съгласно приложение № 7 към чл. 14в, ал. 6 от Наредба № 1/2012 г. за контрола и 
опазването на горските територии, при спазване на чл. 14г от същата наредба.

17.В) При продажба на дървесина от ДП на търговци, определянето на обема дървесина се 
извършва по един от начините, описани в т. 17.А или т. 17.Б, съгласно сключените договорни 
отношения между страните.

17.Г) Протоколът за определяне на плътността се съхранява в досието на насаждението по чл. 
64 от Наредба № 8/2011 г. за сечите в горите.

18. Коригиране на електронни ПБ се допуска в следните случаи: 
18.А) от лицето, издало електронния ПБ - извършва се преди тръгване на превозното средство, 

до 15 минути от издаването на съответния билет;
18.Б) след изтичане на срока по т. 18.А, лицето, издало превозния билет уведомява писмено 

РДГ относно необходимостта от извършване на корекции. Коригирането се извършва от 
упълномощен служител на съответното ДП - за електронни ПБ, издадени от служители на 
ДГС/ДЛС в района на дейност на съответното ДП, а в останалите случаи - от упълномощено лице в 
съответната РДГ.

19. Анулиране на хартиени ПБ се допуска само преди тръгване на превозното средство от 
мястото на натоварването му с дървесина. Те се анулират от лицето, което ги е издало. Когато 
първият екземпляр:

19.А) не е откъснат от кочана, върху него се поставя черта по диагонал от долния ляв ъгъл до 
горния десен ъгъл на билета, над чертата се изписва „АНУЛИРАН”, а под нея се посочва 
причината за анулирането, трите имена и подпис на извършилия анулирането, дата и час. Първият 
екземпляр и копията не се откъсват от кочана и се отчитат заедно с „КОПИЕ 3”.

19.Б) е откъснат, той се подрежда заедно с “КОПИЕ 1” и “КОПИЕ 2 върху „КОПИЕ 3” и 
анулирането се извършва по начина, посочен в т. 19.А. Отчитат се всички екземпляри. Лицето, 
извършило анулирането, в срок до 17.00 часа на следващия работен ден представя в РДГ писмена 
информация за причините за анулирането и дали дървесината е транспортирана и с кой билет. 
Информацията може да бъде изпратена и по електронната поща на съответната РДГ, в 
съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

20. При издаването на хартиени ПБ се спазва последователността на номерацията им по 
възходящ ред. Издаването на хартиени ПБ от следващ кочан се осъществява след изразходването
на всички билети от предходния кочан.

21. Електронен ПБ се счита за издаден, когато лицето, което го издава избере от менюто на 
устройството опция „отпечатване на оригинал“.

22. Хартиен ПБ се счита за издаден, когато в съответните реквизити са вписани с химикал 
изискващите се данни и е откъснат от кочана.

23. Изписаните кочани с хартиени ПБ, съдържащи „КОПИЕ 3” на издадени превозни билети, се 
отчитат в съответната РДГ, от която са получени, в срок до 7-мо число на месеца, следващ месеца, 
в който е издаден последният билет от кочана. Кочаните с хартиени ПБ се отчитат, придружени с 
опис по образец, Приложение № 5 към настоящата заповед.

24. Общини, които за срок от три месеца от получаването на кочани с хартиени ПБ не са ги
изписали и не са ги отчели в РДГ, предоставят в срок до 7-мо число на всеки следващ месец 
уведомление, в случай че няма издавани билети. Уведомлението може да се изпраща и по
електронната поща на съответната РДГ в съответствие с изискванията на Закона за електронния 
документ и електронния подпис, като РДГ може да изиска и представяне на кочаните с хартиени 
ПБ за проверка.
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25. При загубване или кражба на мобилно устройство, или кочани с хартиени ПБ лицето, на 
което са били предоставени, незабавно уведомява на дежурния телефон съответната РДГ за 
възникналите обстоятелства. Когато това не е възможно, лицето извършва уведомяването в срок до 
24 часа писмено, в т. ч. и чрез електронна поща, в съответствие с изискванията на Закона за 
електронния документ и електронния подпис. Достъпът на изгубените/откраднати мобилни 
устройства до интернет информационната система на ИАГ се спира от РДГ или ИАГ, а изгубените 
или откраднати кочани с хартиени ПБ се обезсилват със заповед на директора на съответната РДГ.

26. Настоящата заповед отменя заповеди № 351/23.02.2016 г. и № 336/22.02.2016 г., 
включително и отменените със заповед № 336/22.02.2016 г. заповеди № 722/18.10.2012 г., №
307/29.03.2013 г., № 404/08.05.2013 г., № 617/24.06.2013 г., № 687/28.09.2015 г. и № 755/27.10.2015 
г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите.

27. Заповедта влиза в сила от 00.00 часа на 01.07.2016 г. 
28. Превозните билети, издадени в съответствие с утвърдените образци по приложение 1 и 1А

на заповед № 336/22.02.2016 г., ще се считат за невалидни, в случай, че са издадени след 00.00 часа 
на 01.07.2016г.

29. Превозните билети, издадени в съответствие с утвърдените образци по ПРИЛОЖЕНИЕ 2, 
2А, 2Б и 2В на заповед № 336/22.02.2016 г. на ИАГ ще се считат за невалидни, в случай, че са 
издадени от лица, различни от описаните в т. 6.В от настоящата заповед след 00.00 часа на 
01.07.2016 г.

30. 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 и Министерство на финансите. След запознаване с 
настоящата заповед, РДГ да я сведат до знанието на общините в районите им на дейност.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-изпълнителния директор на 
ИАГ.

ИНЖ. ТОНИ КРЪСТЕВ: ..............................

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

САТ/ОГ
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ОБРАЗЕЦ УТВЪРДИЛ,
ИНЖ. ТОНИ КРЪСТЕВ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИАГ

Приложение 1 към Заповед № ................... от ............................. на изпълнителния директор на ИАГ

Забележка: По желание на потребителя, билетът може да съдържа и допълнителни реквизити.

РЕКВИЗИТИ НА ПРЕВОЗИЯ БИЛЕТ
ПОЯСНИТЕЛЕН ТЕКСТ

Данни за потребителя Име на стопанство/община/горско сдружение/национален парк/община/
регистриран лесовъд.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ПРЕВОЗЕН  БИЛЕТ

НОМЕР: 
ДАТА:дд.мм.гггг    ЧАС:чч:мм

ОРИГИНАЛ
ПОЗВОЛИТЕЛНО ЗА СЕЧ СЕРИЯ/НОМЕР: . . . . . . . . Данни за позволителното за сеч, или друг документ, който е основание за 
ИЗДАДЕНО НА ДАТА:                                     . . . . . . . . издаване на превозния билет
СОБСТВЕНИК: Данни за собственика/продавача – име, ЕИК, адрес.
Данни за собственика на горската територия
СКЛАД: Тип на склад. Наименование и тип склад - временен / централен.
Име на склад.
КУПУВАЧ:
Данни за купувача Данни за  купувача име, ЕИК, адрес.
ДОБИТА ОТ Тип горска територия. Държавна, общинска, частна.
ОТДЕЛ:  . . . .                               ПОДОТДЕЛ:      . . . .
КАДАСТРАЛЕН НОМЕР:                             . . . . . . . . Задължителен за гори, собственост на физически и юридически лица.

ОПИС НА ПРЕВОЗВАНАТА ДЪРВЕСИНА
ДЪРВЕСИНА: дървесен вид
СОРТИМЕНТ: Тип асортимент
Данни за асортимента Например - диаметър на тънкия край.

. . . .         . . . .       . . . .        . . . .       . . . .       . . . .                    Обем на всяка секция или общ обем на дървата или целулозата.

. . . .         . . . .       . . . .        . . . .       . . . .       . . . .                                             
ОБЩО:            . . . . БР.        . . . .  КУБ.М.
Данни за асортимента Например - диаметър на тънкия край .

. . . .         . . . .       . . . .        . . . .       . . . .       . . . .                                             
ОБЩО:            . . . .  ПР.КУБ.М..    . . . .  КУБ.М.
................................................... Опис на следващ асортимент, ако има такъв.
ВСИЧКО :

. . . . БР.

. . . . ПР.КУБ.М.
. . . . КУБ.М.

ПЪТУВА ДО:
ПОЛУЧАТЕЛ…………………………………………….
НАПРАВЛЕНИЕ:
ОБЛАСТ/ДЪРЖАВА……………………………………
НАСЕЛЕНО МЯСТО……………………………………
АДРЕС……………………………………………………
……………………………………………………………

Име на лицето (физическо/юридическо), получател на дървесината.

Ако дървесината е предназначена за износ или за страна от ЕС се попълва 
името на държавата и на населеното място. Когато получателят на 
дървесината е различен от купувача се посочва името на получателя.
Посочва се точният адрес на доставка.

ДАННИ ЗА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО:
РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР………………………….
КИЛОМЕТРОПОКАЗАТЕЛ:…………………….……..
ПРЕВОЗВА СЕ ОТ :……………………………………..

Регистрационен номер на превозното средство.
Километропоказател на превозното средство при тръгване.
Име на водача или отговорен придружител.

…………………………………………………………….
ПОДПИС:………………………………………………… Подпис на водача или придружителя.
ИЗДАЛ ПБ: ........................................................................ Име на лицето, издало превозния билет.
МАРКА: ………………………………………………….. Абревиатура на горската марка, с която е маркирана дървесината.
ПОДПИС:………………………………………………… Подпис на  лицето, издало превозния билет.



1

ОБРАЗЕЦ УТВЪРДИЛ,
ИНЖ. ТОНИ КРЪСТЕВ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИАГ

Приложение 1А към Заповед № ................... от ............................. на изпълнителния директор на ИАГ

Забележка: По желание на потребителя, билетът може да съдържа и допълнителни реквизити.

РЕКВИЗИТИ НА ПРЕВОЗИЯ БИЛЕТ
ПОЯСНИТЕЛЕН ТЕКСТ

Данни за потребителя Име на стопанство/община/горско сдружение/национален парк/община/
регистриран лесовъд.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ПРЕВОЗЕН  БИЛЕТ

НОМЕР: 
ДАТА:дд.мм.гггг    ЧАС:чч:мм

ОРИГИНАЛ
СОБСТВЕНИК: Данни за собственика/продавача – име, ЕИК, адрес.
Данни за собственика на дървесината
СКЛАД: Тип на склад. Наименование и тип склад - временен / централен.
Име на склад.
КУПУВАЧ:
Данни за купувача Данни за  купувача  име, ЕИК, адрес.
ДЪРВЕСИНА, ДОБИТА ПО ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ:
1…………………………………
2………………………………… Опис на превозните билети, с които е доставена дървесината.
3………………………………..
ОПИС НА ПРЕВОЗВАНАТА ДЪРВЕСИНА
ДЪРВЕСИНА: дървесен вид

СОРТИМЕНТ: Тип асортимент
Данни за асортимента Например - диаметър на тънкия край.

. . . .         . . . .       . . . .        . . . .       . . . .       . . . .                                             Обем на всяка секция или общ обем на дървата или целулозата.

. . . .         . . . .       . . . .        . . . .       . . . .       . . . .                                             
ОБЩО:            . . . . БР.                    . . . .  КУБ.М.
Данни за асортимента Например - диаметър на тънкия край .

. . . .         . . . .       . . . .        . . . .       . . . .       . . . .                                             
ОБЩО:            . . . .  ПР.КУБ.М..    . . . .  КУБ.М.
................................................... Опис на следващ асортимент, ако има такъв.
ВСИЧКО :

. . . . БР.

. . . . ПР.КУБ.М.
. . . . КУБ.М.

ПЪТУВА ДО:
ПОЛУЧАТЕЛ…………………………………………….
НАПРАВЛЕНИЕ:
ОБЛАСТ/ДЪРЖАВА……………………………………
НАСЕЛЕНО МЯСТО……………………………………
АДРЕС……………………………………………………
……………………………………………………………

Име на лицето (физическо/юридическо), получател на дървесината.

Ако дървесината е предназначена за износ или за страна от ЕС се попълва 
името на държавата и на населеното място. Когато получателят на 
дървесината е различен от купувача се посочва името на получателя.
Посочва се точният адрес на доставка.

ДАННИ ЗА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО:
РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР………………………….
КИЛОМЕТРОПОКАЗАТЕЛ:…………………….……..
ПРЕВОЗВА СЕ ОТ :……………………………………..

Регистрационен номер на превозното средство.
Километропоказател на превозното средство при тръгване.
Име на водача или отговорен придружител.

…………………………………………………………….

ПОДПИС:………………………………………………… Подпис на водача или придружителя.
ИЗДАЛ ПБ: ........................................................................ Име на лицето, издало превозния билет.
МАРКА: ………………………………………………….. Абревиатура на горската марка, с която е маркирана дървесината.
ПОДПИС:………………………………………………… Подпис на  лицето, издало превозния билет.



ОБРАЗЕЦ Утвърждавам:.............................
/инж. Тони Кръстев/

Приложение 2 към Заповед № ................... от ............................. на изпълнителния директор на ИАГ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

КУПУВАЧ
…………………………....................
...................………….........................
ЕИК(БУЛСТАТ):..............................
М.О.Л.:…………………..................
Адрес.................................................
................................................................
........................................................

ПРЕВОЗЕН  БИЛЕТ
по чл. 211 от ЗГ

С _ _ № _ _ _ _ _ _ _

Дата……………………
Час…………………….

/на тръгване на ПС/

ПРОДАВАЧ
…....………………………...................
....................………………....................
ЕИК(БУЛСТАТ):……..............………
М.О.Л.:………………..........................
Адрес:……………………...….............
...............................................................
...............................................................

С настоящия превозен билет се транспортира следната дървесина, описана подробно по-долу по 
вид, размери и количества, както следва:

№
Сортимент

и дървесен вид

размери опис за обла дървесина общо

дължина
м.

м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 бр.
обем 

пр.м3/м3

всичко
Всичко словом: 

Дървесината е добита от .................................................................................... на основание документ
/отдел, подотдел, кадастрален номер/

…………………………………………………………………………………….. серия ........................ 
/посочва се видът и номерът на документа/

№ ................................. от ......................................20...... г. и е маркирана с общинска марка
№……........................................... с абревиатура………………….....……..................…….   
Дървесината се транспортира с превозно/и средство/а с регистрационен №
................................................... и № ............................................................, с водач
……………………………………………………………........................................... от временен склад

/име, презиме, фамилия, подпис/

..................................................................................... гр. /с/ .......................................................................
/отдел. подотдел, местност, кадастрален номер на имот/

до гр. /с/…………...................……......…............................., обл............................................................... 
ул. /бл./ ………………....................... № …................................ 
Настоящият ПБ е вписан в пътен лист №………………………......., издаден за посоченото по-горе 
превозно средство, чиито данни от километропоказателя са .......................................... км.

Получил билета:………….................... Издал:……….....................................  
/име, фамилия и подпис/                           /име, фамилия и подпис/

Настоящият превозен билет придружава транспортираната дървесина и има три копия, от които първото е за 
отчитане, второто е за собственика на имота, от който е добита дървесината, а третото остава в кочана. Обемът на 
дървата за горене и технологичната дървесина се изписва в пространствени и плътни куб. метри.

В превозния билет се попълват четливо всички задължителни реквизити, като се използва син химикал.
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(Отпечатва се на гърба на превозния билет)

Заверка на контролен орган

.........................................................................................................................................................
/име, презиме, фамилия/

на длъжност......................................при РДГ, ДГС/ДЛС............................................................
на.................................................................извърших проверка на превозваната с настоящия 

/дата и час/

превозен билет дървесина.
При проверката не установих нарушения на разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 
актове.

Подпис:
/ ………………………/
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ОБРАЗЕЦ Утвърждавам:.............................
/инж. Тони Кръстев/

Приложение 2А към Заповед № ................... от ............................. на изпълнителния директор на ИАГ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

КУПУВАЧ
…………………………....................
...................………….........................
ЕИК(БУЛСТАТ):..............................
М.О.Л.:…………………..................
Адрес.................................................
................................................................
........................................................

КОПИЕ 1 
(за отчитане)

към ПРЕВОЗЕН БИЛЕТ

С _ _ № _ _ _ _ _ _ _

Дата…………………… 
Час…………………….

/на тръгване на ПС/

ПРОДАВАЧ
…....………………………...................
....................………………....................
ЕИК(БУЛСТАТ):……..............………
М.О.Л.:………………..........................
Адрес:……………………...….............
...............................................................
...............................................................

С настоящия превозен билет се транспортира следната дървесина, описана подробно по-долу по 
вид, размери и количества, както следва:

№
Сортимент

и дървесен вид

размери опис за обла дървесина общо

дължина
м.

м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 бр.
обем пр. 

м3/
м3

всичко
Всичко словом:

Дървесината е добита от .................................................................................... на основание документ  
/отдел, подотдел, кадастрален номер/

…………………………………………………………………………………….. серия ........................ 
/посочва се видът и номерът на документа/

№ ................................. от ......................................20...... г. и е маркирана с общинска марка 
№……........................................... с абревиатура………………….....……..................…….   
Дървесината се транспортира с превозно/и средство/а с регистрационен №
................................................... и № ............................................................, с  водач
……………………………………………………………........................................... от временен склад

/име, презиме, фамилия, подпис/

..................................................................................... гр. /с/ .......................................................................
/отдел. подотдел, местност, кадастрален номер на имот/

до гр. /с/…………...................……......…............................., обл............................................................... 
ул. /бл./ ………………....................... № …................................ 
Настоящият ПБ е вписан в пътен лист №………………………......., издаден за посоченото по-горе 
превозно средство, чиито данни от километропоказателя са .......................................... км.

Получил билета:………….................... Издал:……….....................................  
/име, фамилия и подпис/                                     /име, фамилия и подпис/

върху копието не се пише
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ОБРАЗЕЦ Утвърждавам:.............................
/инж. Тони Кръстев/

Приложение 2Б към Заповед № ................... от ............................. на изпълнителния директор на ИАГ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

КУПУВАЧ
…………………………....................
...................………….........................
ЕИК(БУЛСТАТ):..............................
М.О.Л.:…………………..................
Адрес.................................................
................................................................
........................................................

КОПИЕ 2 
(за собственика)

към ПРЕВОЗЕН БИЛЕТ

С _ _ № _ _ _ _ _ _ _

Дата…………………… 
Час…………………….

/на тръгване на ПС/

ПРОДАВАЧ
…....………………………...................
....................………………....................
ЕИК(БУЛСТАТ):……..............………
М.О.Л.:………………..........................
Адрес:……………………...….............
...............................................................
...............................................................

С настоящия превозен билет се транспортира следната дървесина, описана подробно по-долу по 
вид, размери и количества, както следва:

№
Сортимент

и дървесен вид

размери опис за обла дървесина общо

дължина
м.

м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 бр.
обем пр. 

м3/
м3

всичко
Всичко словом:

Дървесината е добита от .................................................................................... на основание документ  
/отдел, подотдел, кадастрален номер/

…………………………………………………………………………………….. серия ........................ 
/посочва се видът и номерът на документа/

№ ................................. от ......................................20...... г. и е маркирана с общинска марка 
№……........................................... с абревиатура………………….....……..................…….   
Дървесината се транспортира с превозно/и средство/а с регистрационен №
................................................... и № ............................................................, с  водач
……………………………………………………………........................................... от временен склад

/име, презиме, фамилия, подпис/

..................................................................................... гр. /с/ .......................................................................
/отдел. подотдел, местност, кадастрален номер на имот/

до гр. /с/…………...................……......…............................., обл............................................................... 
ул. /бл./ ………………....................... № …................................ 
Настоящият ПБ е вписан в пътен лист №………………………......., издаден за посоченото по-горе 
превозно средство, чиито данни от километропоказателя са .......................................... км.

Получил билета:………….................... Издал:……….....................................  
/име, фамилия и подпис/                                     /име, фамилия и подпис/

върху копието не се пише



5

ОБРАЗЕЦ Утвърждавам:.............................
/инж. Тони Кръстев/

Приложение 2В към Заповед № ................... от ............................. на изпълнителния директор на ИАГ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

КУПУВАЧ
…………………………....................
...................………….........................
ЕИК(БУЛСТАТ):..............................
М.О.Л.:…………………..................
Адрес.................................................
................................................................
........................................................

КОПИЕ 3 
(за кочана)

към ПРЕВОЗЕН БИЛЕТ

С _ _ № _ _ _ _ _ _ _

Дата…………………… 
Час…………………….

/на тръгване на ПС/

ПРОДАВАЧ
…....………………………...................
....................………………....................
ЕИК(БУЛСТАТ):……..............………
М.О.Л.:………………..........................
Адрес:……………………...….............
...............................................................
...............................................................

С настоящия превозен билет се транспортира следната дървесина, описана подробно по-долу по 
вид, размери и количества, както следва:

№
Сортимент

и дървесен вид

размери опис за обла дървесина общо

дължина
м.

м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 бр.
обем пр. 

м3/
м3

всичко
Всичко словом:

Дървесината е добита от .................................................................................... на основание документ  
/отдел, подотдел, кадастрален номер/

…………………………………………………………………………………….. серия ........................ 
/посочва се видът и номерът на документа/

№ ................................. от ......................................20...... г. и е маркирана с общинска марка 
№……........................................... с абревиатура………………….....……..................…….   
Дървесината се транспортира с превозно/и средство/а с регистрационен №
................................................... и № ............................................................, с  водач
……………………………………………………………........................................... от временен склад

/име, презиме, фамилия, подпис/

..................................................................................... гр. /с/ .......................................................................
/отдел. подотдел, местност, кадастрален номер на имот/

до гр. /с/…………...................……......…............................., обл............................................................... 
ул. /бл./ ………………....................... № …................................ 
Настоящият ПБ е вписан в пътен лист №………………………......., издаден за посоченото по-горе 
превозно средство, чиито данни от километропоказателя са .......................................... км.

Получил билета:………….................... Издал:……….....................................  
/име, фамилия и подпис/                                     /име, фамилия и подпис/

върху копието не се пише



УТВЪРДИЛ:……………………..
инж. Тони Кръстев

Изпълнителен директор на ИАГ

Приложение № 3 към Заповед №………………………………………
ДО
ДИРЕКТОРА НА
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ
ГР…………..…………………….

ЗАЯВЛЕНИЕ

от…………………………………………………………………………………………………….
/име и фамилия - директор ДГС,ДЛС,ДПП, кмет на община, ръководител на горска структура към община /

За регистрация на мобилни устройства с операционна система „Андроид” за издаване 
на електронни  превозни билети, собственост на ДГС/ДЛС/ УОГС/дирекция на национален
парк/община……………………………………………………………………………….…………

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Моля, да бъдат регистрирани, следните мобилни устройства с операционна система 

„Андроид” за издаване на електронни превозни билети:

1. Устройство с внедрена операционна система „Андроид” марка………………………. 
сериен № …….………………..……., работещо със СИМ карта ………………………………… 
да бъде регистрирано на:………………………………………………………………………….…

/трите имена и длъжност/

Притежаващ удостоверение по чл. 235 от Закона за горите с №……………/……………….. г.
Телефон……………………………, електронна поща……………………………………….…

2. Устройство с внедрена операционна система „Андроид” марка………………………. 
сериен № …….………………..……., работещо със СИМ карта ………………………………… 
да бъде регистрирано на:………………………………………………………………………….…

/трите имена и длъжност/

Притежаващ удостоверение по чл. 235 от Закона за горите с №……………/………………..г.
Телефон……………………………, електронна поща……………………………………….…

3. Устройство с внедрена операционна система „Андроид” марка………………………. 
сериен № …….………………..……., работещо със СИМ карта ………………………………… 
да бъде регистрирано на:………………………………………………………………………….…

/трите имена и длъжност/

Притежаващ удостоверение по чл. 235 от Закона за горите с №……………/………………..г.
Телефон……………………………, електронна поща……………………………………….…

4. Устройство с внедрена операционна система „Андроид” марка………………………. 
сериен № …….………………..……., работещо със СИМ карта ………………………………… 
да бъде регистрирано на:………………………………………………………………………….…

/трите имена и длъжност/

Притежаващ удостоверение по чл. 235 от Закона за горите с №……………/………………..г.
Телефон……………………………, електронна поща……………………………………….…

5. Устройство с внедрена операционна система „Андроид” марка………………………. 
сериен № …….………………..……., работещо със СИМ карта ………………………………… 
да бъде регистрирано на:………………………………………………………………………….…

/трите имена и длъжност/

Притежаващ удостоверение по чл. 235 от Закона за горите с №……………/………………..г.
Телефон……………………………, електронна поща……………………………………….…

Дата: …………….20…..г. Заявител:………………………… 
Гр. ……………………….. /…………………………………../



УТВЪРДИЛ:……………………..
инж. Тони Кръстев

Изпълнителен директор на ИАГ

Приложение № 4 към Заповед №………………………………………
ДО
ДИРЕКТОРА НА

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ

ГР…………..…………………….

ЗАЯВЛЕНИЕ

за регистриране на мобилно устройство с операционна система „Андроид“ 
за издаване на превозни билети

От .........................................................................................................., ЕГН: .............................................,
име, презиме , фамилия

Телефон за контакт:……………………........….….., електронна поща:…................………………….

Удостоверение за упражняване на лесовъдска практика по чл. 235 от Закона за горите с

№………./………………г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да бъде регистрирано мобилно устройство с операционна система „Андроид“, с което
да издавам превозни билети. За целта прилагам:

Устройство с внедрена операционна система „Андроид“ марка……………………………….. 

модел…………………………..………………, сериен №………………………………………………, 

работещо със СИМ-карта №……………………………………………………………

Декларирам, че съм запознат с изискванията на Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и 
опазването  на горските територии и Заповед № ……………………………….. г. на изпълнителния 
директор на ИАГ.

Дата: ....................... 20..... г. Заявител: ………………………/подпис/

Гр./с. ....................................... /……………………………………../
/име и фамилия/



ОБРАЗЕЦ    Утвърждавам:.............................
      /инж. Т. Кръстев/
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Приложение № 5 към Заповед №..........................................на изпълнителния директор на ИАГ

на издадените превозни билети от кочан с номера от ............................ до ...........................

Позволително за сеч 
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x x

Предал: .........................................
име, фамилия, номер на удостоверение за регистрация, подпис

При приемането не са установени /установени са/ нарушения на нормативната

дата: ..............................

Проверил: .................................................................../длъжност, име, фамилия, подпис/

Приложение: ........................................... бр. "КОПИЕ 3" на првозни билети

 и поднормативна уредба и договора за закупуване на ПБ. 

всичко


