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ЗА РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ЧАСТНА 
ЛЕСОВЪДСКА ПРАКТИКА И ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИЯ ФОНД 

 
 

Издадена от Държавна агенция по горите 
 
 

Глава първа 
 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл. 1 (1) С наредбата се определят редът и критериите за вписване в публични електронни 
регистри на Държавна агенция по горите (ДАГ) на физически лица за упражняване на частна 
лесовъдска практика и на търговците, имащи право да извършват дейности в горския фонд, както и 
условията и начините за отписване и контрол. 

(2) Регистрите се водят от служебно лице, назначено със заповед на председателя на ДАГ. 
 

Чл. 2. (1) За упражняване на частна лесовъдска практика за дейностите по чл. 39, ал. 1 от 
Закона за горите (ЗГ) се регистрират физически лица. 

(2) За участие в процедури за предоставяне на ползване на дървесина от горския фонд по 
реда на чл. 57а от ЗГ и в дейности по възпроизводство на горите по реда на чл. 41, ал. 3 от ЗГ, както 
и за устройството на земите и горите в горския фонд, се регистрират търговци. 

(3) По реда на тази наредба не се регистрират:  
1. търговци за закупуване на дървесина от склад; 
2. държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства, извършващи дейности в 

държавния горски фонд в териториалния им обхват на дейност; 
3. собствениците, които извършват дейности в собствените им гори; 
4. горки кооперации, извършващи дейности в стопанисваните и управляваните от тях гори. 
(4) Разпоредбата на ал. 3 се прилага за случаите, в които лицата по т. 2, 3 и 4 извършват 

самостоятелно съответните дейности. 
 
Чл. 3 (1) За разглеждане на заявленията председателят на ДАГ назначава комисия в състав. 
(2) В състава на комисията участват служители от ДАГ, работещи в специализираната 

администрация, един юрист, един икономист от ДАГ, лицето по чл. 1, ал. 2, както и представители 
на браншови организации, които работят в областта на горското стопанство.  

(3) Комисията има следните функции:  
1. разглежда подадените за регистрация документи, съгласно чл. 8 и чл. 24 от наредбата в 

едномесечен срок  
2. изготвя мотивирани предложения за вписвания и/или отписвания в регистъра, както и 

изразява становища за отказ за регистрация;   
3. разглежда постъпилите от комисиите по чл. 27 предложения, становища и документи; 
4. контролира дейността на комисиите по чл. 27. 



(4) За всяко заседание се изготвя протокол, който съдържа обстоятелства и факти относно 
вписванията и/или отписванията от регистъра.  

(5) Членовете на комисията получават възнаграждение в размер, определен със заповед на 
председателя на ДАГ. 

 
Чл. 4.  За всяко регистрирано лице, служителят по чл. 1, ал. 2 води досие, което съдържа: 
1. заявление ведно с подадените към него документи за регистрация; 
2. удостоверение за регистрация; 
3. писмени материали, в това число жалби, сигнали, актове и/или доклади, съдържащи 

констатации за извършени нарушения; 
4. референции, доклади за положителна или отрицателна търговска репутация от 

възложители, и/или комисиите по чл. 27 и/или от браншови/съсловни организации; 
5. актуална информация за всички нови обстоятелства, възникнали след първоначалната 

регистрация. 
 
Чл. 5 (1) В ДАГ се води дневник на издадените удостоверения. 
(2) Удостоверенията се връчват срещу подпис на регистрираното лице или негов 

упълномощен представител.  
  

Глава втора 
 

РЕД И КРИТЕРИИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, УПРАЖНЯВАЩИ 
ЧАСТНА ЛЕСОВЪДСКА ПРАКТИКА 

 
Раздел І 

РЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 
 

Чл. 6 (1) В публичния регистър /приложение № 8/ се вписват физически лица за упражняване 
на следните дейности:   

1. маркиране на подлежащи на сеч дървета, отглеждане на млади насаждения без материален 
добив, кастрене на стоящи дървета и изготвяне на съпровождащите дейността отчетни документи; 

2. събиране и добив на семена, производство на фиданки и други репродуктивни материали 
от горско-дървесни и храстови видове, създаване на горски култури и изготвяне на 
съпровождащите тези дейности отчетни документи; 

3. изработване на задания и лесоустройствени проекти, планове и програми за гори и земи от 
горския фонд; 

4. изработване на задания и проекти, планове и програми за борба с ерозията и за биологична 
рекултивация на нарушени терени; 

5. организация на добив на дървесина и изработване на транспортно-технологични проекти, 
планове и схеми за ползвания от гори и земи от горския фонд и изготвяне на съпровождащите тази 
дейност документи; 

6. оценка на гори и земи от горския фонд; 
7. управление на гори и земи от горския фонд, собственост на физически и юридически лица 

и на общини; 
8. експертизи и консултации по лесовъдски дейности; 
9. изработване на проекти за горски пътища и съоръжения. 
(2) Вписването в регистъра се извършва в 3 дневен срок от произнасяне на органа по чл. 3, 

ал. 1. 
(3) На заявителя се издава  удостоверение /приложение № 6./ 
(4) Удостоверението по ал. 3 е със срок на валидност 5 години, считано от датата на 



вписване в регистъра. 
 

 Чл. 7 (1) Председателят на ДАГ се произнася с мотивиран отказ по заявленията, когато 
представените документи не отговарят на изискванията на чл. 39, ал. 3 от ЗГ. Отказът може да се 
обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. 

(2) При констатиране на пропуски в подаденото заявление или приложените към него 
документи председателят на комисията уведомява лицата, които в срок 14 дни от получаване на 
уведомлението следва да отстранят пропуските. 

(3) При неспазване на срока по ал. 2 председателят на ДАГ постановява отказ, който може да 
се обжалва по реда на АПК.  
 
 Чл. 8. Кандидатът за вписване в регистъра представя: 

1. заявление по образец /приложение № 1/;  
2. копие от диплома за завършено средно лесовъдско образование ІІ–ра или ІІІ–та 

квалификационна степен или за висше лесовъдско образование – квалификационна степен 
„бакалавър”, „магистър” или научна степен „доктор” съгласно изискванията, посочени в раздел ІІ, 
заверено от кандидата; 

3. документ за трудов стаж по специалността (копие от трудова/служебна книжка, заверена 
от кандидата; служебна бележка, издадена от работодателя или удостоверение за трудов стаж - 
образец УП - 3); 

4. документ за платена такса за разглеждане на заявлението; 
5. документ за платена такса за вписване в регистъра (представя се при получаване на 

удостоверението). 
(2) Кандидатите за вписване в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 6 прилагат към документите по ал. 

1 и документ за завършен курс по оценка на гори и земи от горския фонд, с изключение на лицата, 
положили изпит по тази дисциплина, отразен в диплома за завършено образование от 
Лесотехническия университет /ЛТУ/. 

(3) В случаите, когато кандидатът има завършено образование извън страната, представя 
легализиран превод на диплома за завършено образование. 

(4) В случаите когато кандидатът членува в браншова/работодателска организация, се 
представя удостоверение и/или документ, удостоверяващ, че лицето е приел/подписал Етичен 
кодекс и/или друг подобен регламент за професионално поведение на членовете на тази 
организация. 

 
Чл. 9 (1) Лице, вписано в регистъра за упражняване на дейностите по чл. 6, ал. 1 се отписва в 

следните случаи: 
1. по заявление на лицето;   
2. при смърт; 
3. при поставяне на лицето под запрещение; 
4. при предоставяне на личната му контролна горска марка на трето лице; 
5. при извършване на нарушения на разпоредбите на Закона за горите и правилника за 

прилагането му, установени от компетентните контролни органи по същия закон; 
6. при извършване на дейности, за които не е вписано в регистъра; 
7. при извършване на дейности от вписани в регистъра служители на ДАГ, на регионални 

дирекции по горите (РДГ), държавни горски стопанства (ДГС) и държавни ловни стопанства (ДЛС), 
както  и на специализираните териториални звена на агенцията, извън разрешените случаи по чл. 
39б, ал. 4 и 5 от ЗГ.  

(2) Отписването на физическо лице от регистъра става със заповед на председателя на ДАГ 
по предложение на председателя на комисията по чл. 3, ал. 1, който в 10-дневен срок от отписването 
от регистъра изпраща заповедта до лицето, РДГ, ДГС и ДЛС.   



(3)  Лица, отписани от регистъра в случаите по ал. 1, т. 5, 6 и 7 могат да кандидатстват за 
ново вписване не по-рано от 2 години след датата на отписване. 

(4) В случаите по ал. 1, т. 3 ново вписване се извършва след отпадане на основанието за 
поставяне под запрещение. 

(5) В случаите по ал. 1, т. 5 когато е налице влязло в сила съдебно решение, с което се отменя 
заповед на председателя на ДАГ за отписване от регистъра на физическото лице, повторното 
вписване се извършва служебно.  

(6) Промените по ал. 4 и 5 се вписват в регистъра в едномесечен срок от заявяването им.  
 

Чл. 10. При промяна в обстоятелствата, свързана с регистрация на нова дейност, кандидатът 
представя всички документи по чл. 8, ал. 1. 
  
 

Раздел ІІ 
КРИТЕРИИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ  НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, УПРАЖНЯВАЩИ ЧАСТНА 

ЛЕСОВЪДСКА ПРАКТИКА 
  

Чл. 11 (1) За вписване в публичния регистър за дейността "Маркиране на подлежащи на сеч 
дървета, отглеждане на млади насаждения без материален добив, кастрене на стоящи дървета и 
изготвяне на съпровождащите дейността отчетни документи" e необходимо лицето да притежава 
диплом за: 

1. завършено висше образование по специалността "горско стопанство" или екология и 
опазване на околната среда" в ЛТУ, с квалификационна степен  „бакалавър”, „магистър”, научна 
степен „доктор”, „ доктор на науките”, или  

2. завършено средно образование по специалността "горско стопанство и дърводобив" или 
"горско и ловно стопанство" с положени изпити по дендрология, ботаника, горска таксация, 
лесовъдство, горски култури и лесоустройство с придобита 2-ра или 3-та квалификационна степен 
„лесовъд” и/или „техник лесовъд”.  

(2) Лицето по ал. 1 следва да има трудов стаж по специалността, за която кандидатства не по-
малко от 2 г. след дипломирането.  
 

Чл. 12 (1) За вписване в публичния регистър за дейността "Събиране и добив на семена, 
производство на фиданки и други репродуктивни материали от горско-дървесни и храстови видове, 
създаване на горски култури и изготвяне на съпровождащите тези дейности отчетни документи" е 
необходимо лицето да притежава диплом за:  

1. завършено висше образование по специалността "горско стопанство" или "озеленяване", 
или "ландшафтна архитектура", или "екология и опазване на околната среда" в ЛТУ с 
квалификационна степен  „бакалавър”, „магистър”, научна степен „доктор”, „ доктор на науките”, 
или  

2. завършено средно образование по специалността "горско и ловно стопанство" или "горско 
стопанство и дърводобив", или "озеленяване" с положени изпити по ерозия, почвознание, 
дендрология, лесовъдство, горски култури и генетика и селекция с придобита 2-ра или 3-та 
квалификационна степен ”лесовъд” и/или „техник лесовъд”. 

(2) Лицето по ал. 1 следва да има трудов стаж по специалността, за която кандидатства не по-
малко от 2 г. след дипломирането.  

  
Чл. 13. За вписване в публичния регистър за дейността "Изработване на задания и 

лесоустройствени проекти, планове и програми за гори и земи от горския фонд" е необходимо 
лицето да притежава диплом за завършено висше образование по специалността "горско 
стопанство" с квалификационна степен  „бакалавър”, „магистър”, научна степен „доктор”, „ доктор 



на науките” и да има трудов стаж по специалността не по-малко от 5 г. след дипломирането. 
 

Чл. 14. За вписване в публичния регистър за дейността "Изработване на задания и проекти, 
планове и програми за борба с ерозията и за биологична рекултивация на нарушени терени" е 
необходимо лицето да притежава диплом за завършено висше образование по специалността 
"горско стопанство", или "екология и опазване на околната среда" в ЛТУ  с квалификационна 
степен  „бакалавър”, „магистър”, научна степен „доктор”, „ доктор на науките” и да има трудов стаж 
по специалността не по-малко от 5 г. след дипломирането. 
 

Чл. 15 (1) За вписване в публичния регистър за дейността "Организация на добив на 
дървесина и изработване на транспортно-технологични проекти, планове и схеми за ползвания от 
гори и земи от горския фонд и изготвяне на съпровождащите тази дейност документи" е 
необходимо лицето да притежава диплом за: 

1. завършено висше образование по специалността "горско стопанство", или "механизация на 
горското стопанство", или "лесоинженерно дело" с квалификационна степен  „бакалавър”, 
„магистър”, научна степен „доктор”, „ доктор на науките”, или  

2. средно образование по специалността "горско стопанство и дърводобив", или „горско 
стопанство и ловно стопанство”, или "механизация на горското стопанство и дърводобива", или 
"дърводобив и транспорт", или "дърводобивна промишленост" или приравнени към тях 
специалности с придобита 2-ра или 3-та квалификационна степен „ лесовъд” и/или „техник 
лесовъд” и да има трудов стаж по специалността не по-малко от 2 г. след дипломирането. 

 
Чл. 16. За вписване в публичния регистър за дейността "Оценка на гори и земи от горския 

фонд" е необходимо лицето да притежава диплом за завършено висше образование по 
специалността "горско стопанство", или "екология и опазване на околната среда" в ЛТУ,  или 
"стопанско управление" в ЛТУ с квалификационна степен  „бакалавър”, „магистър”, научна степен 
„доктор”, „ доктор на науките” и да има трудов стаж по специалността не по-малко 3 г. и документ 
за завършен курс за оценка на гори и земите от горския фонд или да има издържан изпит по 
дисциплината "оценка на гори и земи от горския фонд". 
 

Чл. 17. За вписване в публичния регистър за дейността "Управление на гори и земи от 
горския фонд, собственост на физически и юридически лица и на общини" е необходимо лицето да 
притежава диплом за завършено висше образование по специалността "горско стопанство", или 
"екология и опазване на околната среда" в ЛТУ, или "стопанско управление" в ЛТУ с 
квалификационна степен  „бакалавър”, „магистър”, научна степен „доктор”, „ доктор на науките” и 
да има трудов стаж по специалността не по-малко от 3 г. след дипломирането. 
 

Чл. 18. За вписване в публичния регистър за дейността "Експертизи и консултации по 
лесовъдски дейности" е необходимо лицето да притежава диплом за завършено висше образование 
по специалността "горско стопанство" или "стопанско управление" при ЛТУ, или "ландшафтна 
архитектура", или "екология и опазване на околната среда" в ЛТУ, или "механизация на горското 
стопанство", или "лесоинженерно дело" с квалификационна степен  „бакалавър”, „магистър”, 
научна степен „доктор”, „ доктор на науките” и да има трудов стаж по специалността не по-малко от 
5 г. след дипломирането.. 
 

Чл. 19. За вписване в публичния регистър за дейността "Изработване на проекти за горски 
пътища и съоръжения" е необходимо лицето да притежава диплом за завършено висше образование 
по специалността "горско стопанство" или "механизация на горското стопанство", или 
"лесоинженерно дело", или "транспортно строителство" с квалификационна степен  „бакалавър”, 
„магистър”, научна степен „доктор”, „ доктор на науките” и да има трудов стаж по специалността не 



по-малко от 5 г. след дипломирането.  
 

Глава трета 
 

РЕД И КРИТЕРИИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ, РЕГИСТРИРАНИ ПО ЧЛ. 57а  
ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА, ЗА УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТИ 
ПО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА ГОРИТЕ, КАКТО И В УСТРОЙСТВОТО НА ЗЕМИТЕ И 

ГОРИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД   
 

 Раздел I 
Ред за регистрация 

 
Чл. 20. Вписването на търговците в регистъра /приложение № 9/ се извършва за следните 

дейности: 
1. възпроизводство на горите – за дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 1 с изключение на дейността 

маркиране на подлежащи за сеч дървета; 
2. ползване на дървесина от горския фонд – за дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 5; 
3. устройство на земите и горите от горския фонд – за дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 3. 

  
Чл. 21 (1) За вписване в регистъра търговецът подава заявление до председателя на ДАГ по 

образец, към което прилага документите, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 24.  
(2) На заявителя се издава удостоверение /приложение № 7/ със срок на валидност 3 години, 

считано от датата на издаването му. След изтичане на този срок, търговците кандидатстват за ново 
вписване по реда на чл. 24. 
 

Чл. 22 (1) Търговец, вписан в регистъра, се отписва в следните случаи: 
1. по заявление на търговеца; 
2. при смърт на физическото лице или при поставянето му под пълно запрещение; 
3. при прекратяване на юридическото лице; 
4. когато в резултат на промяна на обстоятелствата не отговаря на изискванията по чл. 24; 
5. при извършване на нарушения на разпоредбите на ЗГ и правилника за прилагането му от 

търговеца или негови служители и/или работници, установени от компетентните контролни органи 
по същия закон;  

 (2) В случаите по ал. 1, т. 4 и 5 отписания от регистъра търговец може да кандидатства за 
ново вписване в регистъра най-рано 2 г. след отписването му. 

(3) В случаите по ал. 1, т. 5 когато е налице влязло в сила съдебно решение, с което се отменя 
заповед на председателя на ДАГ за отписване от регистъра на търговеца или на наетото от него 
физическото лице, повторното вписване се извършва служебно.  
  (4) Търговците са длъжни да уведомяват комисията по чл. 3, ал. 1 чрез писмено заявление за 
всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 24 в 7-дневен срок от настъпването им. 

(5) Промените, засягащи условията по чл. 24 за вписване в регистъра, се отразяват в 
едномесечен срок от заявяването им.  

(6) Търговецът се отписва от регистъра, ако в 7 дневен срок от възникване на новите 
обстоятелства не представи доказателства, че отговаря на изискванията за регистрация. 

(7) Отписването на търговец от регистъра става със заповед на председателя на ДАГ по 
предложение на председателя на комисията по чл. 3, ал. 1. В  10-дневен срок от отписването, 
заповедта се изпраща на търговеца, на РДГ, ДГС и ДЛС. 

  
  



Раздел II 
Критерии за регистрация на търговците 

 
Чл. 23 (1) За регистриране в публичния регистър търговецът трябва да има сключен договор 

най-малко с едно лице, регистрирано за упражняване на частна лесовъдска практика за дейностите, 
които ще извършва. 

(2) Трудовият договор по ал. 1 не може да бъде сключен за по-малко от 4 часа на ден. 
(3) Изискването по ал. 1 не се отнася за търговците, чиито членове на управителни органи са 

вписани в регистъра за упражняване на частна лесовъдска практика и имат издадено удостоверение. 
  
Чл. 24 (1) Кандидатът за вписване в регистъра представя: 
1. заявление по образец /приложение № 2/ за вписване в регистъра; 
2.  удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд /оригинал или заверено 

копие от съда/ или актуално удостоверение за вписване в търговския регистър по реда на Закона за 
търговския регистър /оригинал или заверено копие от Агенцията по вписванията. Удостоверенията 
важат за срок от 6 месеца от датата на издаването им и следва да са валидни към датата на 
разглеждане на заявленията; 

3. удостоверение от съда, извършил регистрация на търговеца или Агенцията по 
вписванията, че търговецът не е в процедура по ликвидация, не е обявен в несъстоятелност и не е в 
производство за обявяване в несъстоятелност /оригинал или заверено копие/; 

4. декларация, че не е лишен от правото да упражнява търговска дейност /приложение № 3/; 
5. декларация по образец /приложение № 4/; 
6. удостоверение, че няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила 

акт на компетентен орган, или задължения към осигурителните фондове, освен ако компетентният 
орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задължението /оригинал или заверено копие/; 

7.  препоръки за търговска репутация;  
8. когато търговецът не е извършвал дейности по ползване на дървесина, възпроизводство и 

устройство на земите и горите от горския фонд, представя декларация /приложение № 5/. 
9. трудов договор с лице/лица, регистрирано/регистрирани за упражняване на частна 

лесовъдска практика за съответната дейност.   
10. справка по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда, удостоверяваща, че договора по т. 9 е 

регистриран от Национална агенция по приходите, която важи за срок от 6 месеца от датата на 
издаването й и следва да е валидна към датата на разглеждане на заявлението /оригинал или 
заверено копие/ 

11. копие от удостоверението за регистрация на лицето, сключило трудов договор с 
търговеца; 

12. документ за платена такса за разглеждане на заявлението; 
13. документ за платена такса за вписване, представен след вписване в регистъра.  
(2) Когато търговецът кандидатства за вписване в регистъра и за издаване на удостоверение 

за дейността "Устройство на земите и горите - държавна и общинска собственост", броят на наетите  
лица, регистрирани в публичния регистър за упражняване на частна лесовъдска практика, не може 
да бъде по-малко от трима души. 

(3) Препоръките по чл. 24, ал. 1, т. 7 се предоставят от ДГС, ДЛС, общини, кооперации, на 
територията на които се намират последните три обекта, в които търговецът е извършвал дейности 
по ползване на дървесина, възпроизводство и устройство на земите и горите - държавна 
собственост; а в случаите, при които търговецът няма завършени три обекта, представя препоръки 
за работата си по последните приключени обекти. 

(4) В случаите когато кандидатът членува в браншова/работодателска организация, се 
представя удостоверение и/или документ, удостоверяващ, че лицето е приел/подписал Етичен 



кодекс и/или друг подобен регламент за професионално поведение на членовете на тази 
организация. 
 

Чл. 25 (1) При промяна в обстоятелствата, търговецът представя документите по чл. 24, т. 1, 
2, 9, 10 и 11 ведно с оригинала на удостоверението за вписване в регистъра и документ за платена 
такса за вписване на новото обстоятелство. 

(2) Когато промяната в обстоятелствата е свързана с регистрация на нова дейност, 
кандидатът представя всички документи по чл. 24. 

 
Глава четвърта 

КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, УПРАЖНЯВАЩИ ЧАСТНА 
ЛЕСОВЪДСКА ПРАКТИКА И НА ТЪРГОВЦИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ В ГОРИТЕ 

 
Чл. 26 (1) В регистрите на изпълнителите , съгл. 33….. се вписват и изп на дейностите 

държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства се създават регистри на 
изпълнителите, съгласно чл. 33 от Наредба № 2 от 11 януари 2005 г. за условията и реда за 
възлагане изпълнението на дейностите по възпроизводство на горите в държавния горски фонд 
(обн. ДВ. бр. 8 от 2005 г.)  и на изпълнителите на дейностите по чл. 20, т. 2 и 3 от настоящата 
наредба.  

(2)  До 30-то число на всеки месец ДГС и ДЛС изпращат в РДГ, а те от своя страна до 5-то 
число на следващия месец изпращат в ДАГ списък на изпълнителите по дейности с отрицателна 
търговска репутация. 
 

Чл. 27 (1) Във всяка РДГ със заповед на директора се създават регионални комисии, които 
подпомагат дейността на комисията по чл. 3, ал. 1. 

(2) В състава на комисиите по ал. 1 участват служители от РДГ, работещи в 
специализираната администрация, един юрист, един икономист, както и представител на браншова 
организация в областта на горското стопанство в района на дейност на РДГ.  

(3) Комисиите  имат следните функции: 
1. разглеждат постъпили сигнали за извършени нарушения от регистрирани в публичните 

регистри лица.  
2. уведомяват комисията по чл. 3, ал. 1 за настъпили промени в обстоятелствата на 

регистрираните лица, когато те не са предприели необходимите действия за актуализация на 
регистрацията;  

3. изразяват становища по констатирани нарушения на Закона за горите и ППЗГ от 
оторизираните контролни органи във връзка с дейността на регистрираните лица, за които 
нарушения не са предвидени административни и наказателни разпоредби в нормативни актове; 

4. участват в семинари и други форуми, провеждани от регионалните представителства на 
браншовите организации по въпроси, отнасящи се до регистрацията и дейността на регистрираните 
лица; 

5. провеждат или съдействат за организацията за обучение и консултации на регистрираните 
лица по чл. 2. 

6. осъществяват контрол на служителите по горите, регистрирани за упражняване на частна 
лесовъдска практика и извършващи дейност в разрешените случаи по чл. 39 б от ЗГ; 

7.  извършват проверки на водените от ДГС и ДЛС регистри на изпълнителите, съгласно чл. 
33 от Наредба № 2 за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите по 
възпроизводство на горите в държавния горски фонд (обн. ДВ, бр. 8 от 2005 г.), както и на 
изпълнителите, извършващи ползване на дървесина от горите.   

(4) Копие от заповедта по ал.1 се изпраща до председателя на комисията по чл. 3, ал. 1. 



(5) Председателят на комисията може да привлича за участие в отделни заседания външни 
лица, които не са членове на комисията. 

 
Чл. 28 (1) Членовете на комисиите по чл. 27 изготвят протокол от всяко заседание, който се 

одобрява от съответния директор на РДГ, а копие от него се изпраща на комисията по чл. 3, ал. 1. 
(2) Въз основа на протоколите по ал. 1 регионалните комисии изготвят мотивирани 

предложения, становища и мнения до председателя на комисията по чл. 3, ал. 1.   
(3) Комисиите по чл. 27 водят архив на постъпилите документи и на изготвените протоколи 

от проведените заседания. 
(4) За работата си членовете на комисията получават възнаграждение в размер, определен 

със заповед на председателя на ДАГ. 
 

Допълнителни разпоредби 
 

§ 1. „Трудов стаж по специалността” е стажът, придобит при: 
а) за дейностите по чл. 6, т. 1 и 2 – управление, изпълнение, планиране и контрол на 

лесовъдските дейности – възпроизводство, охрана, опазване и контрол на горите в държавни, 
общински и частни организации, предприятия и търговски дружества; преподавателска дейност в 
ЛТУ, средни училища и професионални учебни центрове по лесовъдски дисциплини; научна 
дейност в Института за гората /ИГ/ при Българска академия на науките /БАН/ в областта на 
лесовъдството; частна лесовъдска практика по тази дейност. 

б)  за дейността по чл. 6, т. 3 – управление, планиране, проектиране, изпълнение и контрол в 
областта на лесоустройството и горската таксация в държавни и частни организации, предприятия и 
търговски дружества; преподавателска дейност в Лесотехническия университет, средни училища и 
професионални учебни центрове по дисциплините „Горска таксация” и „Лесоустройство”; научна 
дейност в ИГ при БАН в областта на горската таксация и лесоустройството. 

в) за дейността по чл. 6, т. 4 - управление, планиране, проектиране, изпълнение и контрол в 
областта на създаване на нови гори, лесоустройството и таксацията на горите, рекултивация на 
нарушени терени в горите в държавни, общински и частни организации, предприятия и търговски 
дружества; преподавателска дейност в ЛТУ, средни училища и професионални учебни центрове по 
лесовъдските дисциплини „Лесоустройство”, „Ерозия”, „Ландшафтна архитектура” и „Екология и 
опазване на околната среда”; научна дейност в ИГ при БАН в областта на лесовъдските 
направления „Ерозия”, „Лесоустройство” и „Екология и опазване на околната среда”. 

г) за дейността по чл. 6 т. 5 – управление, планиране, проектиране, изпълнение и контрол на 
лесовъдските дейности - механизация на горското стопанство, възпроизводство, охрана, опазване и 
контрол на горите в държавни, общински и частни предприятия и търговски дружества; 
преподавателска дейност в ЛТУ, средни училища и професионални учебни центрове по 
лесовъдските дисциплини: „Дърводобив”, „Генетика и селекция”, „Механизация на горското 
стопанство”, „Горски транспорт”, „ Здравословни и безопасни условия на труд”; научна дейност в 
ИГ при БАН в областта на дърводобива, механизацията и горския транспорт, горска генетика и 
селекция и защита на горите. 

д) за дейности по чл. 6, т. 6 – управление, планиране, проектиране и контрол на лесовъдските 
дейности – възпроизводство на горите, ползване от горите, лесоустройство, инвентаризация и 
таксация на горите в държавни, общински и частни организации, предприятия и търговски 
дружества; преподавателска дейност в ЛТУ, средни училища и професионални учебни центрове по 
лесовъдските дисциплини – „Горски култури”, „Генетика и селекция”, „Горска таксация”, 
„Лесоустройство”, „Горска икономика”, „Дърводобив”, „Горска политика”; научна дейност в ИГ 
при БАН в областта на възпроизводство и ползване от горите, таксация и лесоустройство, горска 
икономика и политика, горска генетика и селекция и защита на горите. 



е) за дейности по чл. 6, т. 7 – управление, планиране, проектиране  и контрол на 
лесовъдските дейности в държавни, общински и частни организации, предприятия и търговски 
дружества; преподавателска дейност в ЛТУ, средни училища и професионални учебни центрове по 
лесовъдски дисциплини, горска икономика и горска политика; научна дейност в ИГ при БАН в 
областта на лесовъдските дейности, горска икономика и горска политика. 

ж) за дейности по чл. 6, т. 8 – управление, планиране, проектиране и контрол на 
лесовъдските дейности в държавни, общински и частни организации, предприятия и търговските 
дружества; преподавателска дейност в ЛТУ, средни училища и професионални учебни центрове по 
лесовъдски дисциплини, горска икономика и природозащитни дейности; научна работа в ИГ при 
БАН в областта на горите. 

з) за дейността по чл. 6, т. 9 – управление, проектиране, изпълнение и контрол на 
лесовъдските дейности- дърводобив, механизация на горското стопанство, горски транспорт и 
транспортно строителство в държавни, общински и частни организации, предприятия и търговски 
дружества; преподавателска дейност в ЛТУ, средни училища и професионални учебни центрове по 
лесовъдските дисциплини – дърводобив, механизация на горското стопанство, горски транспорт и 
транспортно строителство; научна дейност в ИГ при БАН в областта на дърводобива, механизация 
на горското стопанство, горски транспорт и транспортно строителство.  
 

Преходни и Заключителни разпоредби 
 

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 39, ал. 2 от Закона за горите. 
 

§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 31 от 11 август 2003 г. за реда и критериите за 
регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския 
фонд (обн., ДВ,  бр.76 от 2003 г.). 
 

§ 4. Издадените удостоверения до влизане в сила на настоящата наредба, важат за срок 5 г. за 
физическите лица и 3 г. за търговците, считано от датата на издаването им.  
 

§ 5 (1) Не по-късно от един месец преди изтичане на срока по § 4 регистрираните лица 
подават документи за нова регистрация. 

(2) При неспазване на срока по ал. 1, председателят на ДАГ издава заповед, с която 
обезсилва удостоверенията на физическите лица и на търговците, вписани по реда на отменената 
наредба, като копие от заповедта се изпраща до РДГ, ДГС и ДЛС . Заповедта може да се обжалва по 
реда на АПК. 
 

§ 6. До привеждане в съответствие с новите изисквания на регистрите по чл. 7 и чл. 20 от 
настоящата наредба, лицето по чл. 1, ал. 2 поддържа едновременно и  регистрите по отменената 
Наредба № 31 от 11 август 2003 г. за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна 
лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд . 
 

§ 7. Изпълнението на тази наредба се възлага на председателя на Държавна агенция по 
горите. 

 
§ 8. Тази наредба влиза в сила от ………………………….. 

  
 
 
 

 



         Приложение № 1към  чл. 8  
          
          

ДО                                       
      
 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

                                                                НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 
                                                                ПО ГОРИТЕ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
       За вписване в публичния регистър на ДАГ на физически лица за упражняване на частна 

лесовъдска практика от: ………………………………………………...................................................... 
(трите имена на физическото лице) 

Адрес: гр.(с.) ..................................., област....................................., община/район………........……....., 
кв.(ж.к.)……........…................,ул………………………………..№, бл., вх., ап.) ………………………. 
ЕГН...................................................................,тел.:...................................................................................... 

 
       Моля, да ме регистрирате в публичния регистър на физически лица за упражняване на 

частна лесовъдска практика съгласно чл.7, ал. 1 от Наредба № ……. от 2008 г. за реда и 
критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на 
дейности в горския фонд (ДВ, бр. ….. от 2008 г. ) за следните дейности:  

      1. □  маркиране на подлежащи на сеч дървета, отглеждане на млади насаждения без материален добив, 
кастрене на стоящи дървета и изготвяне на съпровождащите дейността отчетни документи; 

  2. □събиране и добив на семена, производство на фиданки и други репродуктивни материали от горско-
дървесни и храстови видове, създаване на горски култури и изготвяне на съпровождащите тези дейности отчетни 
документи; 

  3. □изработване на задания и лесоустройствени проекти, планове и програми за гори и земи от горския фонд; 

  4. □изработване на задания и проекти, планове и програми за борба с ерозията и за биологична рекултивация 
на нарушени терени; 

  5. □организация на добив на дървесина и изработване на транспортно-технологични проекти, планове и 
схеми за ползвания от гори и земи от горския фонд и изготвяне на съпровождащите тази дейност документи; 

  6. □ оценка на гори и земи от горския фонд; 

  7. □управление на гори и земи от горския фонд, собственост на физически и юридически лица и на общини; 

  8. □експертизи и консултации по лесовъдски дейности; 

  9. □изработване на проекти за горски пътища и съоръжения. 
 

 Приложение: 
      Опис на документите, съгласно чл.8, ал.1 от наредбата: 
 1................................................................................................................................................... 
      2.................................................................................................................................................... 
 3.............................................................................. .................................................................... 
 4………………………………………………………………………………………………… 
 
Дата: ...............                                    Заявител: ............... 
                                                                            

         (подпис) 



         Приложение № 2 към чл. 24 
                                                              
        ДО 
                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
                                                                НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 
                                                                ПО ГОРИТЕ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
      За вписване в публичния регистър на търговци  за извършване на дейности в ГФ от:  
 
…………………………………………………………………...............………………………………… 

(пълно наименование на търговеца) 
 
Адрес: гр.(с.) ........................................., област ........................................., община ….....……………., 
кв.(ж.к.)………............................,ул………………………………..№, бл., вх., ап.) ………………….. 
Адрес за кореспонденция: гр.(с.) ................................................, област ..............................................,  
община ………………......,кв.(ж.к.)………................,ул…………..........…………….№, бл., вх., ап.)  
ЕИК.....................................дата……..........……….,БУЛСТАТ ……………….тел.:.............................. 
 
      Моля, да ме регистрирате в публичния регистър на търговци  за извършване на дейности в 
ГФ, съгласно чл 20 от Наредба № ……. от 2008 г. за реда и критериите за регистрация за 
упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд (ДВ, бр. 
….. от 2008 г. ) за следните дейности:  

      1. □  възпроизводство на горите;  

      2  □  процедури за предоставяне на ползване на дървесина от горския фонд; 

      3. □  устройство на земите и горите от горския фонд. 
  
 Приложение: 
     Опис на документите, съгласно чл.24 от наредбата: 
 1..............................................................................................................................................
 2.............................................................................................................................................. 
 3.............................................................................................................................................. 
 4.............................................................................................................................................. 
 5..............................................................................................................................................
 6..............................................................................................................................................  
 7.............................................................................................................................................. 
 8.............................................................................................................................................. 
 9..............................................................................................................................................
 10............................................................................................................................................ 
 11…………………………………………………………………………………………… 
 12.………………………………………………………………………………………… 
 13…………………………………………………………………………………………… 
 
Дата: ...............                                    Заявител: ........................ 
                                                                           
         (подпис) 
 



              
           
        Приложение № 3 към чл.24, ал.1, т.4 

 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
 

по чл. 24, ал.1 т.4 от Наредба  № ...… от 2008г. за реда и критериите за регистрация за 
упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в  горския фонд  

/ ДВ,бр….от 200.г./ 

 
 

От: 
.............................................................................................................................................. 

(наименование на търговеца) 
 
 

 
Долуподписаният(те)...................................................................................................................... 

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

(имена и длъжност на лицата, представляващи търговеца) 
 
 
      ДЕКЛАРИРАМ(Е), че представляваният от мен (нас) търговец: 
 

1. Не е лишен от право да упражнява търговска дейност. 
 
 
 
 
      Известно ми е, че за невярно декларирани данни, нося отговорност по чл. 313 от НК. 
 
 
ДЕКЛАРАТОР(И): 
 
 
      1.....................................................................            2................................................................                
 Име, презиме, фамилия , подпис                       Име, презиме, фамилия , подпис 
 
 
 
          
 
                                 
      
 



 
 
 

         Приложение № 4 към чл. 24, ал. 1, т. 5 
                                  
 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 
 

по чл. 24, ал. 1, т. 5 от Наредба № ……. от 200. г. за реда и критериите за регистрация за 
упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд 

 (ДВ, бр. …. от 200. г.) 
 
 
 
от ......................................................................................................................................................... 

(наименование на търговеца) 
Долуподписаният/те 
 
............................................................................................................................................................ 
 
 ..............................................................................………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………... 
 

(имена и длъжност на лицата, представляващи търговеца) 
 
 

     Декларирам/е, че представляваният от нас търговец: 
 
     1.  няма необслужвани кредити; 
     2.  няма неплатени данъци или други видове държавни вземания; 
     3.  притежава технически възможности и персонал за изпълнение на дейностите, за които се 
иска издаване на удостоверение; 
     4.  лицата, представляващи търговеца, не са осъдени с влязла в сила присъда против 
собствеността, срещу личността и държавата; 
     5.  не е извършил нарушение на Закона за горите и ППЗГ, за което с влязъл в сила акт на 
компетентните органи му е наложена имуществена санкция. 
 
     Известно ми е, че за невярно декларирани данни нося отговорност по чл. 313 НК. 
                                

Декларатор/и: 
 
1. ......................................................................                     2. ........................................................ 
       (име, презиме, фамилия, подпис)                                                   (име, презиме, фамилия, подпис)                                                                                                 
 
 
гр. ...................... 
дата..................... 



        
 

       Приложение № 5 към чл.24, ал.1, т.8 
 
 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
 

по чл. 24, ал.1 т.7 от Наредба  № … от 2008г. за реда и критериите за регистрация за упражняване 
на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в  горския фонд  

/ ДВ,бр….от 200.г./ 

 
 

От: ......................................................................................................................... 
наименование на търговеца 

 
 

 
Долуподписаният(те)..................................................................................................................  

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

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

 
имена и длъжност на лицата, представляващи търговеца 

 
 

      ДЕКЛАРИРАМ(Е), че представляваният от мен (нас) търговец: 
 

1. Не е извършвал дейности по възпроизводство на горите, ползване от горския фонд и 
устройство на земите и горите от ГФ. 

 
 
 
      Известно ми е, че за невярно декларирани данни, нося отговорност по чл. 313 от НК. 
 
 

ДЕКЛАРАТОР(И): 
 

 
      1.....................................................................            2................................................................                
 Име, презиме, фамилия , подпис                       Име, презиме, фамилия , подпис 
 
 
 
 
 
Гр........................................ 
 
Дата:................................... 



 
 
  

                                                      Приложение № 6 към чл.6, ал. 3                                     
           

 

 
Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я 
М И Н И С Т Е Р С К И  С Ъ В Е Т 

ДЪРЖАВНА  АГЕНЦИЯ  ПО  ГОРИТЕ  

 
 
 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
 

№ ............. /…….......... г. 
 
 
      Държавна агенция по горите на основание чл. 6, ал.1 от Наредба № 
………от………….2008г. за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна 
лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд (ДВ, ………………… от 2008г.) 
 

РЕГИСТРИРА 
......................................................................................................................................................................... 

(трите имена на физическото лице) 
 
Адрес: гр.(с.) ......................................, област ........................................., община .................................., 
кв. (ж.к.) ...................., ул. ........................................ № ..... (бл., вх., ап.) …............ЕГН ........................ 
 
     В публичния регистър на физически лица за упражняване на частна лесовъдска практика за 
следните дейности:  
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
     (пълно описание на дейностите, за които се вписва в публичния регистър) 
 
Лицето е вписано в регистъра под № .......... / ........200... г. 
Срок на валидност на удостоверението……………./200... г. 
Дата: ...............................             
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................ 
 
                                                            ДОЦ. СТЕФАН ЮРУКОВ   
 
 



                                                                             Приложение №7 към чл.21, ал. 2                                           
            

 
Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я 
М И Н И С Т Е Р С К И  С Ъ В Е Т 

ДЪРЖАВНА  АГЕНЦИЯ  ПО  ГОРИТЕ  

 
 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
 

№ ............. /…………….......... г. 
 
 
      Държавна агенция по горите на основание чл. 20 от Наредба № ………от………….2008г. за 
реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване 
на дейности в горския фонд (ДВ, ………………… от 2008г.) 
 

РЕГИСТРИРА 
........................................................................................................................................................................ 

(пълно наименование на търговеца ) 
 
Адрес:гр.(с.).....................................,област............................................,община......................................  
кв. (ж.к.) ..............................................., ул. ............................................................... № ..... (бл., вх., ап.)  
ЕИК.........................................................дата………….................….,БУЛСТАТ…........……………….. 
Представлявано от: ....................................................................................., ЕГН/ЕНЧ ............................. 
 
      В публичния регистър на търговци, участващи в дейности по възпроизводство на горите, в 
процедури за предоставяне на ползване на дървесина от горския фонд, както и в устройството на 
земите и горите от ГФ, за участие в:  
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................    

(пълно описание на дейностите, за които се вписва в публичния регистър) 
 
Търговецът се вписва в регистъра и на основание удостоверения: 
№........../ .......200... г. на името на:……………………………………………… 
№........../........200... г. на името на:……………………………………………………………… 
№........./ ........200... г. на името на:……………………………………………………………… 
 
Лицето е вписано в регистъра под № .......... / ........200... г. 
Срок на валидност на удостоверението……………./200... г. 
Дата: ...............................             
             
     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................ 
                                                             
        ДОЦ. СТЕФАН ЮРУКОВ   
   



 
         Приложение № 8 към чл.6, ал.1 

Регистър на физически лица 
 

1. Регистрационен номер  
2. Архивен номер  
3. Входящ номер  
4. Дата на регистрация на физическото лице  
5. Трите имена на физическото лице  
6. Адрес на физическото лице - град (с), област, община, 

кв., ул. №, телефон, факт 
 

7. * Адрес за кореспонденция - град (с), област, община, кв., 
ул. №, телефон, факт 

 

8. * ЕГН  
9. * Заявени дейности за регистрация  
10. Дейности, за които е издадено удостоверение – 1,2 3..9  
11.* Референции – няма/има – за кои дейности и какви - 

положителна / отрицателна 
1…м.І, м.ІІ….м.ІІІ 

…2008г. 
2……………… 

12. № и дата на заповедта за отписване от регистъра  
13.*  Мотиви за отписване  

 
1.По заявление на 
търговеца 

2. 
3. 
4. 
5.Констатирани 
нарушения 

14.* Обжалване  
15.* Промяна в обстоятелствата за регистрация -  № и дата на 

удостоверението 
 

16. Вписани нови дейности – дата 1., 2. 3. …. 
17. * Временно спиране на дейността – за срок от …….м, год. 

Причини…… 
От …………дата  до 

……… 
18. * Подновяване на регистрацията – от …дата  
19. Предишна регистрация - № /дата  
20  * Срок на валидност на удостоверението  
21. Връчен на……………, не е връчен  

 
* Полета, които не се публикуват в интернет 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
        Приложение № 9 към чл.20 

Регистър на търговци 
 

1.  Регистрационен номер  
2.  Архивен номер  
3.  Входящ номер  
4.  Дата на регистрация на търговеца  
5.  Наименование на търговеца  
6.  Адрес на търговеца- град (с), област, община, кв., ул. №, 

телефон, факт 
 

7. * Адрес за кореспонденция - град (с), област, община, кв., 
ул. №, телефон, факт 

 

8. * ЕИК на търговеца  
9.  БУЛСТАТ  
10.  Имена, длъжност на управляващия и/ или на 

собственика 
 

11. * ЕГН/ЕНЧ на управляващия или собственика  
12.  Трите имена на упълномощено от управляващия/ 

собственик лице-пълномощно №/дата 
 

13. * Заявени дейности за регистрация  
14.  Дейности, за които е издадено удостоверение – 1,2 3  
15. * Референции – няма/има – за кои дейности и какви - 

положителна / отрицателна 
 

16.  Трите имена на лицата, с които търговеца е сключил 
трудов договор, ЕГН 

1. 
2. 

17.  № и дата на удостоверението на физическото лице  
18. * № /дата на трудовия договор, срок  
19. * № и дата на заповедта за отписване от регистъра  
20. *  Мотиви за отписване  

 
1.По заявление на 
търговеца 

2. 
3. 
4. 
5.Констатирани 
нарушения 

21. * Обжалване   
22. * Промяна в обстоятелствата за регистрация -  № и дата на 

удостоверението 
1.Смяна на лесовъда – 
име 

2. Смяна на търговеца – 
нови данни за име, 
адресна регистрация и 
др. 

3. Смяна на 
управляващия 
/собственик – име, 
ЕГН, ЕЛЧ 

23.  Вписани нови дейности – дата 1., 2. 3. …. 
24. * Временно спиране на дейността – за срок от …….м, год. От …………дата  до 



……… 
25. * Срок на валидност на удостоверението- 3г. От …………дата  до 

……… 
26. * Подновяване на регистрацията – от …дата  
27.  Предишна регистрация - № /дата 1………2……….3……. 
28. * Връчен на……………, не е връчен  

* Полета, които не се публикуват в интернет 
 
 
 

 
 
 
 
 


