
 

   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-1065 - 30.11.2021

№

Signed by: Lili Lyubenova Zarkova  
 

На основание чл. 54, ал. 2  от  Закона за лова и опазване на дивеча и чл. 68, ал. 2 

и чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча 

 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

 

1. Ловуването по време на коледните и новогодишните празници на 2021 г. да се 

осъществява при следния график: 

на 24 декември – водоплаващ дивеч,  групов лов на дива свиня, хищници и 

местен дребен дивеч, където има утвърден график; 

на 25 декември – водоплаващ дивеч; 

на 26 декември - водоплаващ дивеч,  групов лов на дива свиня, хищници и 

местен дребен дивеч, където има утвърден график; 

на 1 януари - водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен 

дребен дивеч, където има утвърден график; 

на 2 януари - водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен 

дребен дивеч, където има утвърден график; 

 2. При ловуването да се спазват стриктно Закона за лова и опазване на дивеча, 

Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча и другите нормативни 

документи по лова. 

 3. Графикът не се отнася за ловуване по линията на организирания ловен 

туризъм. 

 4. Отменям моя заповед № 1055 от 25.11.2021 г. 

Препис от настоящата заповед да се връчи на директорите на регионалните 

дирекции по горите, директорите на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за 

горите и председателите на Управителния съвет на НЛРС–„СЛРБ” и Управителния 

съвет на БЛРС за сведение и изпълнение.  

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Филип Ковашки – 

заместник изпълнителен директор на ИАГ. 

  

X инж. Филип Ковашки

Д-Р ИНЖ . АЛЕКСАНДЪР ДУНЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Signed by: Filip Stanchev Kovashki  
 
ЕБ/КОГТЛС 



 


