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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ 

гр. София,  бул. “Христо Ботев” № 55,  тел. централа 98511..., ел. поща: iag@iag.bg 

 

 

 

 

ЗАПОВЕД 

X ЗАП-79 - 26.01.2023

№

гр. София......................................202...

Signed by: Elena Ivanova Topalova  
 

На основание чл. 9, ал. 2 от Наредба № 9 от 05.12.2019 г. за защита на горските територии от 

болести, вредители и други повреди, 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

1. Достъп до модул „Лесопатологично обследване“ , в електронната информационна 

система на Изпълнителната агенция по горите , съгласно Наредба №9/2019 г. за 

защита на горските територии от болести, вредители и  други повреди (Наредбата), 

се предоставя, в следните случаи:  

1.1. За въвеждане на сигнален лист (чл. 10, ал. 3 от Наредбата), резултати от 

лесопатологично обследване - ЛПО (чл. 17, ал. 2 от Наредбата) и отчет на 

проведено лесозащитно мероприятие (чл. 64, т. 2 от Наредбата): 

1.1.1. на ДГС/ДЛС/УОГС/Общини, за териториалния обхват на структурата, 

когато касае държавни и общински горски територии;  

1.1.2. на сдружения по чл. 183 от Закона за горите (ЗГ), когато касае 

горски територии, собственост на физически и юридически лица.  

1.1.3. на лица с лесовъдско образование, вписани в публичния регистър по 

чл. 235 от ЗГ за упражняване на лесовъдска практика . 

1.2. За въвеждане, проверяване и актуализиране на данни в информационната 

система на ИАГ: 

1.2.1. на ЛЗС, да администрира информационната система (номенклатури и 

окончателно съставяне на лесопатологична прогноза) ; 

1.2.2. на служители от лесозащитните станции с лесовъдско образование, 

които по длъжностна характеристика извършват дейностите по чл. 3 

от Наредбата в района на дейност на станцията. 

1.3. За контрол, както и по преценка на РДГ за коригиране на информация в ЛПО, 

след проверка преди даване на предписание за провеждане на санитарни и 

принудителни сечи, на съответната регионална дирекция, за района й на 

дейност. 

1.4. За контрол и наблюдение на въведената информация, на служители от ИАГ. 

1.5. За извършване на справки по въведената информация за подадени 

увреждания в горски територии , на служители от Държавните предприятия по 

чл. 163 от ЗГ, както и на други организации и институции.  

 



2. Достъпът до модул ЛПО се предоставя:  

2.1. от Изпълнителната агенция по горите:  

2.1.1. при даване на достъпа по чл. 56, ал. 4 от Наредба №8 за сечите в 

горите за лицата по т.1.1.3. 

2.1.2. в случаите по т.1.2.÷1.5. въз основа на писмено заявление от 

ръководителя на съответната структура/организация/институция с 

информация за служителите, определени за ползване на достъп  (две 

имена, тел. за връзка, ел. поща). 

2.1.3. в случаите по т.1.4. заявлението се подава от директора на дирекция, 

с информация за лицата с лесовъдско образование, определени за 

ползване на достъп. 

2.2. от Регионална дирекция по горите, за случаите на т. 1.1.1 и т.1.1.2., въз основа 

на получено писмено заявление от ръководителя на съответната структура, с 

копие на заповедта по т.3.  

 

3. След предоставяне на достъп до модул ЛПО, съответната структура по т.1.1.1. , 

т.1.1.2. и т.1.3., самостоятелно определя с нарочна заповед лицето/лицата за 

работа с предоставения достъп. 

 

4. Даденият достъп до модул „Лесопатологично обследване“ се прекратява, в 

следните случаи: 

4.1. Отписване от публичния регистър по чл. 235 от ЗГ, за упражняване на 

лесовъдска практика – в случаите по т.1.1.3; 

4.2. В останалите случаи , при постъпване на писмено заявление от съответната 

структура или организация, на която е предоставен;  

4.3. В случай на основателни причини, достъпът се прекратява едностранно от 

страна на ИАГ или РДГ, като за целта се съставя протокол, в който се 

посочват мотивите. 

 

5. Заповедта влиза в сила от публикуването й на интернет страницата на ИАГ.  

 

6. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Изпълнителна агенция по горите в 

раздел „Документи“, „Стопанисване на горите“ и да се връчи на директора на дирекции 

ПАД и ГС в ИАГ, както и на директорите на РДГ и ЛЗС, за сведение и изпълнение. 

 

7. Регионалните дирекции по горите следва да уведомят писмено заинтересованите 

страни в района им на дейност за настоящата заповед. 

 

8. С настоящата заповед отменям заповед № 288/04.04.2022 г.  

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на ИАГ. 

             

26.1.2023 г.

X инж. Стоян Тошев

ИНЖ. СТОЯН ТОШЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Signed by: Stoyan Tsankov Toshev              
 


