
 

АНАЛИЗ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ИАГ по чл. 235 и чл. 241 от Закона за горите  

ЛИЦЕНЗИРАНИ ЛЕСОВЪДИ към 31.12.2017г 

 

ОБЩ БРОЙ РЕГИСТРИРАНИ ЛЕСОВЪДИ  отписани по чл.239 ОТПИСАНИ ПО ЧЛ.239, ал.1   

ПО чл.235 И чл.241 от ЗГ общо, бр. т.1 т.2 т.3 т.4 т.5 т.6 т.8 т.9 д 

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, бр. 11017 217 4 79 1 10 64 34 21 4 

ИНЖЕНЕРИ ПО ГОРСКО 

СТОПАНСТВО 2144 97 1 36   1 18 34 7   

ТЕХНИК - ЛЕСОВЪДИ 8873 120 3 43 1 9 46   14 4 

ТЪРГОВЦИ, бр. 3884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

От предоставените официални данни става ясно, че преобладаващ мотив за отписване от регистъра/извън т.2/ във низходящ ред са: 

т.5, т.6, т.8 и т. 4.  Няма отписани търговци! 

Неясен обаче остава въпроса кои са конкретните нарушения, в следствие на които са издадени и влезли в сила съответните 

Наказателни постановления.  

 
Чл. 239.(Изм. -ДВ, бр. 60 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015 г.)  

(1)(Предишен текст на чл. 239 -ДВ, бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015 г.)  
Физическо лице, вписано в регистъра за упражняване на лесовъдска  практика, се отписва в следните случаи:  

1.по негово заявление; 

2.при смърт; 
3.при поставяне под запрещение; 

4.когато с влязла в сила присъда лицето е осъдено за престъпление, извършено при упражняване на дейността, за която е регистрирано; 

5.(изм. -ДВ, бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015 г.) когато в рамките на 12 месеца преди датата на вземане на решението за отписване с влезли в сила три 

или повече акта на компетентен орган са установени нарушения на този закон или подзаконовите актове по неговото прилагане, извършени при 

упражняване на дейността, за която е регистрирано; 

6.(доп. -ДВ, бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015 г.) когато издаде позволително за извършване на дейност в горските територии в нарушение на този закон 

или подзаконовите актове по неговото прилагане установено с влязъл в сила акт на компетентен орган; 

7.(изм. -ДВ, бр. 60 от 2012 г.) при извършване на лесовъдска практика от вписан в регистъра служител в Изпълнителната агенция по горите и в нейните 

структури в нарушение на чл. 234, ал. 2, 3 и 4; 

8.когато след регистрация в регистъра се установи, че за издаването на удостоверението е представен неистински документ или документ с 

невярносъдържание. 

9.(нова -ДВ, бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015 г.) когато с влязъл в сила акт на компетентен орган е установено някое от следните нарушения на този закон 
или на подзаконовите актове по неговото прилагане, извършено при упражняване на дейността, за която е регистрирано:  

а)изготвен е карнет-опис, без насаждението да е маркирано за конкретния вид сеч;  
б)извършено е маркиране извън отразените на терена граници на имота, предвиден за сеч;  

в)изготвен е протокол за освидетелстване на сечището с невярно съдържание;  

г)след съставянето и регистрирането в информационната система на Изпълнителната агенция по горите на карнет 
-описа без законово основание е извършено допълнително маркиране на дървета за сеч;  

д)издаден е превозен билет от временен склад, непосочен в регистрирания технологичен план за добив на дървесина.  

 


