
 

 

                           МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ 

София,  бул. “Христо Ботев” № 55, п. код 1040, тел. централа 98511199, факс 981 37 36 

 

 

З А П О В Е Д 

 

 

X ЗАП-800 - 20.09.2021

Рег. № /Дата

Signed by: Lili Lyubenova Zarkova  
 

 

На основание чл. 5, ал. 1, т. 1 от Устройствения правилник на Изпълнителна 

агенция по горите, във връзка с чл. 15б, ал. 1 от Закона за достъп до обществена 

информация и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за стандартните условия за повторно използване 

на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Да се публикуват на Портала за отворени данни със съответната честота 

следните данни, определени с Решение № 103 на Министерския съвет от 17 

февруари 2015 г., Решение № 436 на МС от 4 август 2017 г. и Решение № 567 на 

Министерския съвет от 30 юли 2021 г., по които Изпълнителна агенция по 

горите е отговорна институция: 

● Регистър с издадени позволителни за сеч на ИАГ (ежемесечно); 

● Списък на държавните ловни стопанства (ежегодно); 

● Регистър на превозните билети (ежедневно); 

● Годишен отчет за добитата дървесина (ГФ 5) по видове собственост - 

планирани и действително отчетени площи за провеждане на 

възобновителни сечи (ежегодно); 

● Обобщена ежегодна справка за общата площ на маркираните гори за сеч 

по видове сечи (ежегодно); 



 

 

● Частна лесовъдска практика: регистър на физически лица и търговци 

(ежемесечно); 

● Доставчици на горски репродуктивни материали: регистър на физически 

лица и юридически лица (ежемесечно); 

● Регистър на лесоустройствени проекти на ДГС/ДЛС (на всеки три 

месеца). 

2. Изпълнението на дейностите по т. 1 от настоящата заповед възлагам на 

администратора на отворени данни в ИАГ по чл. 8, ал. 3 от Наредбата за 

стандартните условия за повторно използване на информация от обществения 

сектор и за нейното публикуване в отворен формат. 

3. Контролът по изпълнение на т. 2 възлагам на Главния секретар на ИАГ. 

4. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на ИАГ от отдел 

„Информационно обслужване и връзки с обществеността“.   

5. Настоящата заповед да се сведе до знанието на администратора на отворени 

данни в ИАГ (ландш. арх. Иван Богданов), на директора на дирекция ПАД, 

както и на главния секретар на ИАГ за сведение и изпълнение. 

 

X д-р инж.Александър Дунчев

ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР ДУНЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Signed by: Alexandar Dimitrov Dountchev  

  

  

  

  

 

 

 

  

 


