
 

 

НАРЕДБА № 1 ОТ 30 ЯНУАРИ 2012 Г. 
ЗА КОНТРОЛА И ОПАЗВАНЕТО НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ 

 
В сила от 07.02.2012 г. 
Издадена от министъра на земеделието и храните и министъра на вътрешните работи 
Обн. ДВ. бр.11 от 7 Февруари 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015 г., изм. и доп. 
ДВ. бр.66 от 23 Август 2016 г. 
 
 
Чл. 14а. (Нов - бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)  (1) Обектите по чл. 206 ЗГ се оборудват 
със система за постоянно видеонаблюдение, която отговаря на следните изисквания: 
 
1. да осигурява визуално разчитане на регистрационния номер на превозното средство, 
транспортиращо дървесина, както и час и дата на влизане и излизане на превозното средство; 
 
2. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2016 г.) да осигурява непрекъснати записи на изображенията, датата и часа, 
с възможност за последващо разглеждане на записите, като съхранява данните за последния 
календарен месец; 
 
3. разположението на камерите да е такова, че да осигурява видеозапис на всички входове и 
изходи на обекта; 
 
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; 
 
5. да е оборудвана с устройство, осигуряващо непрекъснато електрическо захранване на 
системата. 
 
(2) Лицата, изградили системата, издават сертификат или удостоверение, че същата съответства на 
изискванията по ал. 1. 
(3) Собствениците и ползвателите на обекти са длъжни да осигуряват на служителите по контрол 
достъп до системата и записите от нея. Редът и условията за достъп се определят със заповед на 
изпълнителния директор на ИАГ. 
(4) В случай че по обективни причини системата по ал. 1 прекъсне работа, обектите могат да 
продължат функционирането си при условие, че се осъществява заснемане на постъпващата и 
експедираната дървесина, съответните превозни средства и документи, с които дървесината е 
доставена или експедирана, както и съхраняване на снимките на цифров носител. 
(5) Цифровият носител (заснемането) по ал. 4 следва да съдържа данни за датата и часа на 
постъпване, съответно на експедиране, на дървесината. 
(6) Собствениците/ползвателите на обекти по чл. 206 ЗГ са длъжни да уведомяват съответната РДГ 
в срок до 30 минути след настъпване на събитието по ал. 4, като в същия срок я уведомяват и при 
започване на работата на системата за видеонаблюдение на обекта. 
(7) Уведомяването по ал. 6 се осъществява чрез изпращане на съобщение (SMS) на дежурен 
телефон на съответната РДГ, обявен в интернет страницата. Съобщението следва да съдържа най-
малко следната информация: 
1. номер на производствена марка; 
2. час на прекъсване, съответно започване, на работа. 


