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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ 

София,  бул. “Христо Ботев” №55, п.код 1040, тел. централа 98511, факс 981 37 36 

 

 
З А П О В Е Д 

X З А П - 7 6 0  -  0 5 . 0 9 . 2 0 2 2

г р .  С о ф и я ,  №  . . . . /  д а т а

S ig n e d  b y :  E le n a  I v a n o v a  T o p a lo v a  
На основание чл. 236а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за горите (ЗГ) 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

I. Определям следните дати за провеждане на изпити за лица със средно образование 

и за лица, които са отписани от регистъра по чл. 235 от ЗГ на основание чл. 239, ал. 1, т. 4 – 9 

от ЗГ, които искат да се впишат в регистъра по чл. 235 от ЗГ: 

 13.09.22 г., 14.09.22 г., 27.09.22 г. и 28.09.2022 г. от 09.30 часа - гр. София, ул. „Антим 

І-ви“ № 17, ст. 303; 

 13.09.22 г., 14.09.22 г., 27.09.22 г. и 28.09.2022 г.от 11.30 часа - гр. София, ул. „Антим 

І-ви“ № 17, ст. 303; 

 13.09.22 г., 14.09.22 г., 27.09.22 г. и 28.09.2022 г от 14.00 часа - гр. София, ул. „Антим 

І-ви“ № 17, ст. 303. 

II. Определям следните условия и ред за провеждане на изпита по чл. 236а, ал.1, т.1 от ЗГ 

и издаване на документ за успешно издържан изпит: 

1. До изпит се допускат само лица, които отговарят на изискванията за придобито 

висше или средно лесовъдско образование, регламентирани в чл. 236 от Закона за горите. За 

съответствие с посочените изисквания кандидатите попълват декларация по образец, която 

им се предоставя при явяване на изпит. 

2. До изпит се допускат само кандидати, които са направили успешна регистрация за 

датата и часа на провеждането му. 

3. Кандидати, които: 

- са се явявали на изпит по чл. 236а, ал.1, т.1 от ЗГ,  който не са преминали успешно, 

не се допускат до нов такъв изпит за период от 30 (тридесет) дни, считано от датата на 

последния неуспешно положен изпит; 

- са направили успешна регистрация за изпит по чл. 236а, ал.1, т.1 от ЗГ,  на който не 

са се явили без уважителни причини, не се допускат до нов изпит за период от 30 (тридесет) 

дни, считано от датата на последната му регистрация за такъв изпит. 

4. Записването /регистрацията/ на кандидатите, желаещи да положат изпит, се 

извършва предварително на интернет-страницата на Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/ 

в раздел „Тест за лесовъди – Тестов модул за придобиване на лесовъдска правоспособност“  

– „Регистрация“ / на интернет адрес: 

http://npo.iag.bg:8080/c/exam_reg.cgi?page=reg&act=new&sid=0&lng=bg&digest=e8df6d

3cedf02a0f9b2fde56b0c4d065b4e2d871/ 

5. Максималният брой предварително записани (регистрирани) кандидати, които 

могат да се явят на една изпитна дата, е 18 човека, разпределени в 3 /три/ часови пояса: от 

9,30 часа, от 11,30 часа и от 14,00 часа, всеки с максимален брой - 6 човека.  

6. Изпитът се провежда от комисия в състав от 3-ма служители на Изпълнителната 

агенция по горите /ИАГ/, като съставът й се определя със заповед на изпълнителния 

директор на ИАГ, издадена в деня, предхождащ деня на провеждане на изпита.  

 Класификатор на информацията: 
Ниво 1 TLP-GREEN 
 

http://npo.iag.bg:8080/c/exam_reg.cgi?page=reg&act=new&sid=0&lng=bg&digest=e8df6d3cedf02a0f9b2fde56b0c4d065b4e2d871/
http://npo.iag.bg:8080/c/exam_reg.cgi?page=reg&act=new&sid=0&lng=bg&digest=e8df6d3cedf02a0f9b2fde56b0c4d065b4e2d871/
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7. Изпитът включва писмен тест, съдържащ 100 въпроса, като времето за полагането 

му е 90 минути. В изпитния тест се включват въпроси по стопанисване на горите, ползване 

на дървесина и недървесни горски продукти, опазване и защита на горските територии, 

строителство в горските територии, управление на горските територии и други въпроси, 

свързани с упражняване на лесовъдска практика. На всеки от въпросите в теста са дадени по 

три варианта на отговор, от които само един е правилен.  

8. На всеки кандидат се предоставя персонален лаптоп, на който същият решава 

индивидуален тест. Изпитът се провежда в условията на постоянно видеонаблюдение. 

9. Корекция на вече даден отговор от теста се извършва преди кнадидатът да избере 

бутон „приключване и проверка“ и до изтичането на определеното време от 90 минути. След 

изтичането на крайния срок за решаване тестът се заключва автоматично. 

10. За успешното полагане на изпит кандидатът следва да отговори вярно на не по-

малко от 80 бр. от въпросите в теста. 

11. След решаването на теста всеки кандидат може да провери постигнатия резултат в 

присъствието на комисията.   

12. След приключване на изпита, комисията изготвя протокол от проведения изпит, в 

който се вписват трите имена на регистрираните кандидати, ЕГН и адрес по лична карта на 

лицата, които се се явили на изпита, както и постигнатите от тях резултати. 

13. На кандидатите, които са положили успешно изпит, се издава удостоверение, 

подписано от председателя и членовете на комисията, след заплащане на такса в размер на 

5,0 (пет) лева. 

14. Таксата за издаване на удостоверението по т. 13 може да се внесе по банков път по 

сметката на ИАГ: IBAN: BG17 BNBG 9661 3100 1759 01; BIC на БНБ - ЦУ  BNBGBGSD, 

или чрез ПОС терминал на гише № 4 в приемната на Министерстсвото на земеделието. 

15. В срок до 3/дни/ от провеждане на изпитите, председателят на изпитната комистия 

представя доклад до изпълнителния директор на ИАГ, към който прилага декларациите по т. 

1, протоколите по т. 12 и вторите екземпляри от удостоверенията по т. 13. 

16. Докладът по т. 15, след одобряването му, заедно с приложените към него 

документи, се предават за съхранение в отдел „Ползване от горите“ към дирекция „Горско 

стопанство“. 

III. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на ИАГ. 

 Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Изпълнителна 

агенция по горите. 
5.9.2022 г.

X инж. Стоян Тошев

инж. Стоян Тошев

изпълнителен директор

Signed by: Stoyan Tsankov Toshev  

кк/гс 
 


