
                                                                             ДО 

                                                                                ДИРЕКТОРА НА  

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ 

                                                   ГР. СМОЛЯН 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ СНАБДЯВАНЕТО НА ТОВАРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА/МОБИЛНИ 

ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ С GPS УСТРОЙСТВА 

 

От………………………………………………………………ЕГН/ЕИК:………………………. 

                (наименование на физическо лице/юридическо лице/ЕТ) 

Адрес: 

………………………………………………………………………………………………….….. 

Пълномощно/Договор:…………………………………………………………………………… 
(номер и дата на издаване) 

 

                               ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

            В качеството ми на собственик/ползвател на долу изброените товарни превозни 

средства/мобилни обекти по чл.206 от ЗГ, както следва /марка, модел, регистрационен 

номер/:  

1. …………………………………………………………………………………………….; 

2. …………………………………………………………………………………………….; 

3. …………………………………………………………………………………………….; 

4. …………………………………………………………………………………………….; 

5. ……………………………………………………………………………………………., 

заявявам че същите са снабдени с изправно и функциониращо устройство за 

позициониране и проследяване на движението им /GPS устройство/ във връзка с 

изискването /чл.14б, ал.1 от Наредба 1 от 30.01.2012г. за контрола и опазването на 

горските територии/ за транспортиране на дървесина и недървесни горски продукти, 

което осигурява непрекъснат запис на данните за местоположението и маршрутите им, 

съответните дата и час, с възможност за последващо разглеждане на записите, като 

съхранява данните за последните 90 дни /чл.14б, ал.2 от Наредба 1 от 30.01.2012г. за 

контрола и опазването на горските територии/ 

Лице за контакти:………………………………………………………………………………… 

Адрес за кореспонденция: ………………………...………………………………………..…… 

Телефон: …………………………………………………………………………..……………… 

е-mail/уеб страница: ……………………………………………………………...……………… 

 

На основание чл.14б, ал.3 от Наредба 1 от 30.01.2012г. за контрола и опазването на 

горските територии Ви предоставям, както следва : 

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. 

 



4. Заверено копие от Договор за наем /ползване или друг документ за отстъпване 

право на позване на товарния автомобил в случай, че товарното превозно средство е 

предоставено на друго лице, различно от заявителя. 

 

Информиран съм че при промяна на заявените данни произтичащи от горните 

документи съм длъжен да уведомя РДГ-Смолян писмено и/или по електронна поща, в 

съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги за датата и часа на промяната, като съответно да предоставя 

новите данни. 

 

Съгласен/на съм „Регионална дирекция по горите – гр. Смолян“ да събира, съхранява и обработва 

личните ми данни, които предоставям, съгласно изискванията на Закона за защита на личните 

данни. Запознат/а съм с целта и средствата на обработка на личните ми данни, доброволния 

характер на предоставянето на данните, правото на достъп и на коригиране на събраните 

данни 

Приложения други: 

1…………………………………………………………………………………………………………….... 

2……………………………………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Гр. Смолян                     ЗАЯВИТЕЛ:............................................................................................ 

Дата.......................                                                   / три имена и подпис / 

 

 

 

 

 

1. Получаване на заявлението от инж. Веселин Калфов – гл. експерт при РДГ - 
Смолян. 

 

Становище: 

........................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................Подпис:.................................. 

 

2. Получаване на заявлението от Янко Мадански – Системен администратор при 
РДГ- Смолян. 

 
 
Подпис: ........... ............................. 

 


