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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З  А  К  О  Н

за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча

(Обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм., бр. 26 от 2001 г.)


§ 1. Член 3 се изменя така:
“Чл. 3. (1) Организацията на ловната площ, управлението на ловното стопанство и контролът по стопанисването на дивеча се осъществяват от Министерството на земеделието и горите.
(2) Националното ловно сдружение съдейства на Министерството на земеделието и горите при организацията и управлението на ловното стопанство.”
§ 2. Член 4 се изменя така:
“Чл. 4. (1) Опазването на дивеча като национално богатство цели съхраняване на генофонда и видовото разнообразие, увеличаване и устойчиво развитие на дивечовите запаси, обогатяване на фауната и запазване на екологичното равновесие в природната среда. 
(2) Опазването на дивеча е основен принцип за организация на ловната площ и управление на ловното стопанство, стопанисване на дивеча и упражняване правото на лов. 
(3) Опазването включва дейностите по защита, охрана и контрол при стопанисване на дивеча и упражняване  правото на лов. 
(4) Националното ловно сдружение съдейства на Министерството на земеделието и горите при организацията на ловната площ и стопанисването на дивеча. 
(5) Националното ловно сдружение представлява и защитава интересите на членуващите в него ловни сдружения и техните членове пред държавните органи и институции.”
§ 3.  В чл. 5, ал. 2  т. 1 се изменя така:
“1. бозайници и птици съгласно приложение № 1;”
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
“(2) Не се обособяват ловностопански райони върху природни резервати.
(3) В защитените територии стопанисването на дивеча се извършва съгласно техния режим и план за управление, а в обектите, непосредствено свързани с отбраната и националната сигурност на страната – по ред, определен със заповед от министъра на земеделието и горите и министъра на отбраната.” 
2. В ал. 4 числото “500” се заменя с “1000”.
3. Създава се нова ал. 5:
“(5) Ловностопанските райони са:
1. ловностопански райони на ловните дружини по чл. 29;
2. ловностопански райони на държавни дивечовъдни станции;
3. ловностопански райони на бази за интензивно стопанисване на дивеча;
4. ловностопански райони на дивечовъдни участъци.”
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 5. Член 8 се изменя така:
“Чл. 8. (1) За увеличаване на дивечовите запаси, запазване на дивечовото разнообразие и съхраняване на генетичния фонд   се създават държавни дивечовъдни станции, дивечовъдни участъци и бази за интензивно стопанисване на дивеча.
(2) Границите на държавните дивечовъдни станции, дивечовъдните участъци и базите за интензивно стопанисване на дивеча се определят по трайни теренни форми и съоръжения независимо от землищните и фондовите граници. Общата им площ  е до 15 на сто от ловната площ на страната. 
(3) Изграждането на бази за интензивно стопанисване на дивеча с площ по-голяма от 5 ха се съгласува с министъра на околната среда и водите след положително решение по оценка на въздействието върху околната среда." 

§ 6. Член 9 се изменя така:
“Чл. 9. (1) Държавните дивечовъдни станции съгласно приложение № 2 са юридически лица със статут на държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.
(2) Основният предмет на дейност на държавните дивечовъдни станции е:
1. запазване и обогатяване на видовото разнообразие на дивеча; 
2. изграждане на ловностопански съоръжения и провеждане на биотехнически мероприятия; 
3. възпроизводство, разселване, опазване и охрана на дивеча; 
4. аклиматизация и реаклиматизация на дивеча; 
5. подобряване на екстериорните и трофейните качества на дивеча; 
6. ползване на дивеча и дивечовите продукти и провеждане на организиран ловен туризъм; 
7. ползване на горите от държавния горски фонд за съхраняване качествата на биотипите и подобряване на местообитанията.
(3)  В определените им райони на дейност държавните дивечовъдни станции осъществяват дейности, свързани с:
1. възпроизводство на горите в горския фонд;
2. ползвания от горите и земите от горския фонд;
3. опазване на горите и земите в горския фонд;
4. проектиране и строителство в горския фонд;
5. управление на горите от държавния горски фонд;
6. охрана на горите и земите от горския фонд и на горите, създадени върху поземлен фонд.
(4) Държавните дивечовъдни станции  могат да осъществяват и други дейности, свързани с основния им предмет на дейност.
(5) Имуществото на държавните дивечовъдни станции се състои от имущество, предоставено им по вид, обем и стойност от министъра на земеделието и горите, и от имущество, придобито от тях в резултат на дейността им.
(6) Срещу държавните дивечовъдни станции не може да се открива производство по несъстоятелност. 

(7) Дейността на държавните дивечовъдни станции по ал. 2, т. 1-5 и по ал. 3 се подпомага от държавата чрез бюджета на Министерството на земеделието и горите.
(8) Държавните дивечовъдни станции са възложители на обществени поръчки и за осъществяване на дейността си  организират и провеждат процедури по Закона за обществените поръчки.”
§ 7. Създава се чл. 9а:
“Чл. 9а. Органи на управление на държавните предприятия по чл. 9, ал. 1 са:
1. министърът на земеделието и горите;
2. началникът на Националното управление по горите;
3. директорът.”
§ 8. Създава се чл. 9б: 
“Чл. 9б. Министърът на земеделието и горите или упълномощено от него лице:
1. упражнява правата на собственост на държавата в държавните дивечовъдни станции и провежда политиката на държавата в областта на организацията на ловната площ, опазването и стопанисването на дивеча ;
2. взема решения за разпореждане с дълготрайни материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на недвижими имоти, стопанисвани от държавните дивечовъдни станции;
3. осъществява дадените му със закон правомощия, свързани с дейността на държавните дивечовъдни станции; 
4. приема годишния счетоводен отчет на отделните държавните дивечовъдни станции;
5. упражнява контрол по опазване имуществото на държавните дивечовъдни станции.”
§ 9. Създава се  чл. 9в: 
“Чл. 9в. (1) Началникът на Националното управление по горите назначава директорите на държавните дивечовъдни станции за срок 5 години и сключва с тях договори за управление.
(2) Началникът на Националното управление по горите освобождава преди изтичането на срока директор на държавна дивечовъдна станция, който:
1. нарушава условията, предвидени в договора за управление;
2.  е подал писмено заявление за освобождаване;
3. е във фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца.
(3) Началникът на Националното управление по горите:
1. утвърждава годишния финансов план на държавните дивечовъдни станции;
2. утвърждава структурата, щатното разписание на длъжностите и средствата за работна заплата на държавните дивечовъдни станции в съответствие с годишния финансов план;
3. съгласува годишния счетоводен отчет на държавните дивечовъдни станции и го предлага за утвърждаване от министъра на земеделието и горите;
4. назначава дипломиран експерт-счетоводител или одиторско предприятие за заверка на годишния счетоводен отчет;
5. предлага на министъра на земеделието и горите решения за разпореждане с  дълготрайни материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на недвижими имоти;
6. предлага на министъра на земеделието и горите предприемане на действия по реда на чл. 6 от Закона за държавната собственост;
7. взема решения за ползване на кредити;
8. назначава проверки на дейността на държавните дивечовъдни станции;
9. взема решения за бракуване на дълготрайни материални активи, стопанисвани от държавните дивечовъдни станции;
10. упражнява контрол по спазването на нормативните актове и финансовата дисциплина в държавните дивечовъдни станции;
11. изпълнява и други функции, свързани с управлението на държавните дивечовъдни станции, в съответствие с действащите нормативни актове или възложени му от министъра на земеделието и горите.”

§ 10. Създава се чл. 9г: 
“Чл. 9г. (1) Директорът на държавната дивечовъдна станция:
1. представлява дивечовъдната станция пред държавните органи, съдилищата и пред трети лица в страната и в чужбина;
2. осъществява оперативното ръководство на държавната дивечовъдна станция;
3. сключва договори за дейностите, извършвани от държавната дивечовъдна станция;
4. сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите в държавната дивечовъдна станция;
5. изготвя и представя за съгласуване от началника на Националното управление по горите годишния счетоводен отчет;
6. изготвя и представя на началника на Националното управление по горите  годишен доклад за дейността на държавната дивечовъдна станция;
7. прави предложение до началника на Националното управление по горите за бракуване на дълготрайни материални активи;
8. взема решения за отдаване под наем на движими вещи, стопанисвани от държавната дивечовъдна станция.
(2) Директорът на държавната дивечовъдна станция може да делегира част от правомощията си по ал. 1 на други нейни служители.”
§ 11. Член 10 се изменя така:
“Чл. 10. (1) Министърът на земеделието и горите по предложение на началника на Националното управление по горите със заповед обособява дивечовъдните участъци и определя районите им в границите на държавните лесничейства.
(2) Министърът на земеделието и горите по предложение на началника на Националното управление по горите със заповед обособява бази за интензивно стопанисване на дивеча и без да са налице условията по чл. 7, ал. 4.”
§ 12. Създава се чл. 10а:
“hyperlink  \l "чл.10."Error! Reference source not found.а. Националното ловно сдружение и сдруженията по чл. 30 могат да изграждат, поддържат и стопанисват бази за интензивно стопанисване на дивеча.”
§ 13. В чл. 11, ал. 1 след думите “по реда на чл. 10” се добавя “и бази за интензивно развъждане на дивеча”.
§ 14.  В чл. 12  ал. 1 се изменя така:
“(1) На територията на един или повече ловностопански райони с общи граници могат да се обособяват развъдници за определен период. В тях се провеждат планираните ловностопански мероприятия, без да се ловува, с изключение на хищници.”
§ 15. В чл. 13  ал. 1 се изменя така:
“(1) За ловностопанските райони се изработват ловоустройствени проекти съгласно издадени от министъра на земеделието и горите наредби за:
1. устройството на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони;
2. бонитиране на дивечовите местообитания;
3. таксиране на дивеча.”
§ 16. В чл. 15  ал. 2 се изменя така:
“(2) Министърът на земеделието и горите със заповед определя състава на Ловния съвет с председател – заместник-министър на земеделието и горите, и заместник-председатели – началникът на Националното управление по горите, заместник-министър на околната среда и водите и председателят на Националното ловно сдружение.” 
§ 17. В чл. 16  ал. 1 се изменя така:
“(1) Регионалните управления на горите осъществяват дейностите по чл. 14 в определените им райони на дейност, с изключение на районите на дейност на държавните дивечовъдни станции, в които осъществяват дейности, свързани с охраната на дивеча, както и контрол по изпълнението на лесо- и ловоустройствените проекти.” 
§ 18. В чл. 18  се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите “държавните лесничейства” се добавя “и държавните дивечовъдни станции”.
2. В ал. 3 след думите “държавното лесничейство” се добавя “или държавната дивечовъдна станция”.
§ 19. В чл. 22  ал. 1 се изменя така:
“(1) Право на лов имат пълнолетни български граждани, положили успешно теоретичен и практически изпит по темите дивечознание; ловно законодателство; дивечоразвъждане, стопанисване, ползване и опазване на дивеча; начини, методи и средства за ловуване; оръжезнание и                ловна стрелба; ловна кинология; болести по дивеча; оказване на първа медицинска помощ. Изпитът се полага пред комисия, назначена със заповед на министъра на земеделието и горите или на упълномощено от него длъжностно лице.” 
§ 20.  В чл. 23  се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Билетът за лов се издава от държавното лесничейство или от държавната дивечовъдна станция по образец, утвърден от министъра на земеделието и горите, след представяне на удостоверението по hyperlink  \l "чл.22."Error! Reference source not found.. Ловният билет се заверява всяка календарна година в съответното държавно лесничейство или държавна дивечовъдна станция при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.”
2. В ал. 5 след думите “държавните лесничейства” се добавя “и държавните дивечовъдни станции”.
§ 21. В чл. 28  ал. 1 се изменя така:
“(1) Редът и начинът за придобиване право на лов, на подборно ловуване и на ловни водачи се определят с наредба, издадена от министъра на земеделието и горите.”  
§ 22. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
“(1) Български граждани, придобили право на лов, се обединяват в ловна дружина с оглед на общността на техните интереси за стопанисване и опазване на дивеча в един ловностопански район.”
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
“(2) За сформирането на ловна дружина са необходими най-малко  20 ловци.
(3) Ловните дружини се регистрират в държавното лесничейство, съответно в държавната дивечовъдна станция.
(4) Регистрацията по ал. 3 се извършва след подаване на заявление, към което се прилагат: 
1. списък на членовете на дружината;
2. протокол от събрание на дружината.”


§ 23.  Член 30 се изменя така:
“Чл. 30. (1) Лицата по hyperlink  \l "чл.29."Error! Reference source not found., обединени в ловни дружини със съседни ловностопански райони върху територията на една или няколко съседни общини, учредяват ловно сдружение с цел осъществяване на дейности, свързани с възпроизводство, стопанисване, опазване и ползване на дивеча. 
(2) Ловното сдружение ръководи и организира дейността на дружините по възпроизводството, стопанисването, опазването и ползването на дивеча върху предоставените им ловностопански райони.
(3) Ловното сдружение представлява и защитава интересите на ловците, сдружени при условията и по реда на чл. 29, пред съответните държавни и общински органи.
(4) Ловните сдружения по ал. 1 са юридически лица, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.”
§ 24. Член 31 се изменя така:
“Чл. 31. (1) Ловните сдружения по hyperlink  \l "чл.30."Error! Reference source not found. учредяват на доброволен принцип национално ловно сдружение.
(2) Национално ловно сдружение е това сдружение, което обединява ловни сдружения, в които броят на членуващите ловци е повече от половината от общия брой на регистрираните в страната лица, придобили право на лов.
(3) Национално ловно сдружение е юридическо лице, регистрирано при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.”
§ 25. Член 32 се изменя така:
“hyperlink  \l "чл.32."Error! Reference source not found. Националното ловно сдружение представлява ловците, сдружени при условията на чл. 31, ал. 2, и защитава техните интереси на национално и международно равнище.”
§ 26. Член 34 се изменя така:
“hyperlink  \l "чл.34."Error! Reference source not found. Дивечът в страната се стопанисва от държавни дивечовъдни станции,  държавни лесничейства, лица по hyperlink  \l "чл.11."Error! Reference source not found., ловни сдружения по hyperlink  \l "чл.30."Error! Reference source not found., ал. 1 и чл. 31, ал. 1 и от други български юридически лица.“
§ 27. Член 35 се изменя така:
“hyperlink  \l "чл.35."Error! Reference source not found. Държавните дивечовъдни станции и лицата по hyperlink  \l "чл.11."Error! Reference source not found. стопанисват дивеча в определените им ловностопански райони и обособени бази за интензивно стопанисване на дивеча.”

§ 28. Член 36 се изменя така:
“Чл. 36. (1) Държавните лесничейства стопанисват или предоставят на български юридически лица чрез конкурс стопанисването на дивеча в дивечовъдните участъци по чл. 10 заедно с ловната база, която е държавна собственост, и биотехническите съоръжения.
(2) Държавните лесничейства стопанисват дивеча в обособени бази за интензивно стопанисване на  дивеча в определения им район  на дейност.
(3) Държавните лесничейства предоставят стопанисването на дивеча в ловностопанските райони и обособени бази за интензивно стопанисване на дивеча, извън тези по hyperlink  \l "чл.35."Error! Reference source not found., на ловните сдружения по hyperlink  \l "чл.30."Error! Reference source not found. чрез пряко договаряне.  
(4) Националното управление по горите предоставя стопанисването на дивеча в обектите по чл. 11, ал. 2 чрез пряко договаряне.
(5) Договорите за стопанисване на дивеча се сключват за срок от 
5 до 13 години в зависимост от основния вид дивеч в ловностопанския район.” 
§ 29. В чл. 41  ал. 2 и 3 се изменят така:
“(2) Разселването на дивеч се извършва за опресняване на кръвта, задивечаване, поддържане на биоразнообразие и ловуване по ежегодна програма, утвърдена от началника на Националното управление по горите, при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона. Разселването и ползването се осъществяват под контрола на държавните лесничейства, държавните дивечовъдни станции и ловните сдружения по 
чл. 30 и  31. 
(3) За отстрела на разселения дивеч за ловуване се утвърждава допълнителен план за ползване, като лицата, които го стопанисват, не заплащат вноска за ползването му.” 
§ 30. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
“(2) Специализираният ветеринарномедицински надзор, диагностиката, профилактиката и терапията на заболяванията по дивеча в държавните дивечовъдни станции, в базите за интензивно развъждане на дивеча и в дивечовъдните участъци по чл. 10, стопанисвани от държавните лесничейства, се осъществяват от Националната научноизследователска станция по ловно стопанство, биология и болести на дивеча под контрола на Националната ветеринарномедицинска служба.
(3) Министърът на земеделието и горите издава наредба за условията и реда за  производство на дивеч във фермерни условия и полусвободно развъждане. 
(4) Профилактиката на дивеча се извършва съгласно утвърдена от министъра на земеделието и горите държавна профилактична програма съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.”
§ 31. В чл. 43  ал. 2 се изменя така:
“(2) Ловуване е убиване, улавяне, преследване и нараняване на дивеч, както и  вземане, пренасяне, укриване, превозване на намерен, ранен и убит дивеч или на разпознаваеми части от него, събиране и вземане на яйца от птици - обект на лов.” 
§ 32. В чл. 44  ал. 5 се изменя така:
“(5) Хайки се организират от лицата, стопанисващи дивеча, по тяхна инициатива, по искане на общинската администрация или на Националната ветеринарномедицинска служба. За провеждане на хайка се издава заповед от директора на държавното лесничейство или на държавната дивечовъдна станция съгласувано със съответното регионално управление на горите.” 
§ 33. В чл. 45  ал. 2 се изменя така:
“(2) Общият план за ползване на местния дивеч в страната се утвърждава от министъра на земеделието и горите или от упълномощено от него длъжностно лице по предложение на началника на Националното управление по горите.” 
§ 34. Член 48 се изменя така:
“Чл. 48. (1) Ловуването в държавните дивечовъдни станции, в дивечовъдните участъци и в базите за интензивно стопанисване на дивеча, стопанисвани от държавните лесничейства, се извършва по реда на организирания ловен туризъм. 
(2) Селекционният и санитарният отстрел, както и отстрелът на хищници в държавните дивечовъдни станции,  в дивечовъдните участъци и в базите за интензивно стопанисване на дивеча, стопанисвани от държавните лесничейства, се осъществява от служителите в тях или от лица с придобита квалификация по реда на hyperlink  \l "чл.26."Error! Reference source not found. или по реда на организирания ловен туризъм.”
§ 35.  Членове 51 и 52 се отменят.


§ 36. Член  53 се изменя така:
“Чл. 53. (1) Лицата, стопанисващи дивеча, заплащат годишна вноска за ползване.
(2) Сроковете, условията и редът за определяне размера на годишната вноска за ползване на дивеча и за нейното разходване се уреждат с правилника за прилагане на закона.”
§ 37. В чл. 54 ал. 2 и 3 се изменят така:
“(2) В зависимост от биологичното развитие на дивеча, щетите, нанесени от него, и епизоотичната обстановка министърът на земеделието и горите по предложение на началника на Националното управление по горите или генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба и след съгласуване с министъра на околната среда и водите със заповед променя сроковете за ловуване, регулира числеността на дивечовите запаси, както и ограничава или забранява лова на някои видове дивеч. 
(3) За регулиране числеността на някои видове дивеч и при възникнала епизоотична обстановка се осигуряват средства от държавния бюджет.”
§ 38. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 се създава изречение второ:
“Право на придобиване, носене и употреба на ловно нарезно оръжие имат само лицата, придобили квалификация по реда на чл. 26.”
2. Алинея 5 се изменя така:
“(5) При ловуване могат да се използват ловни кучета. Породите и изискванията, на които трябва да отговарят ловните кучета, условията за тяхното използване и редът за провеждане на изпитания с тях се определят с наредба на министъра на земеделието и горите.” 
3. Създава се ал. 7: 
“(7) Върху гилзата на патроните с безоловни сачми за лов на водолюбиви  птици се поставя знак "Н" в зелен цвят."
§ 39. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думата “развъдници” се добавя “и рибовъдни стопанства”.
2. Точка 9 се отменя.

§ 40. В чл. 65 се създават т. 13 и 14:
“13. моторни плавателни съдове, освен ако се използват в река Дунав; 
14. използването на оловни сачми при лова на водолюбиви птици."
§ 41. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2  се изменят така:
“(1) Опазването и охраната на дивеча във всички ловностопански райони се извършват от държавните лесничейства и дивечовъдните станции. Непосредствената охрана се осъществява от ловни стражари. 
(2) Ловните сдружения по чл. 30 и 31 и български юридически лица могат да организират охрана на предоставения за стопанисване дивеч в определените им ловностопански райони. Непосредствената охрана се осъществява от ловни надзиратели.”
2. В ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:	
а) точки 6 и 7 се изменят така:  
“6. спират за проверка превозни средства в поверените им охранителни участъци, използвайки стоп-палка и зелена сигнална лампа за моторните превозни средства със специален режим на движение по образец, утвърден от министъра на земеделието и горите и министъра на вътрешните работи; 
7. съставят актове за констатирани нарушения по този закон;” 
б) създават се т. 13, 14 и 15:
“13. залавят и отвеждат нарушителите с неустановена самоличност в най- близкото поделение на Министерството на вътрешните работи;
14. регулират числеността на хищниците и унищожават подивелите скитащи кучета и котки;
15. охраняват защитените животински видове и следят за спазването на режимите на защитените територии.”
3. Създава се ал. 6:
“(6) Ловните надзиратели в поверените им ловностопански райони имат правата на ловните стражари, с изключение на тези по т. 4 и 13, като имат право да проверяват всички документи за лов и риболов, както и да спират за проверка превозни средства в поверените им охранителни участъци, използвайки стоп-палката по ал. 4, т. 6.” 
§ 42. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 числото “2000” се заменя с “1500”.
2. В ал. 2 числото “10 000” се заменя с “5000”.
§ 43. В чл. 70  ал. 2 и 3 се изменят така:
“(2) Забранява се повреждането или унищожаването на сватбовища и  токовищата. 
(3) През брачния сезон на благородния елен и глухара в района на трайно установените места за размножаване се преустановяват горскостопански, строителни, ремонтни и други работи, нарушаващи спокойствието на дивеча.”
§ 44. В чл. 71 се правят следните изменения и допълнения. 
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал.  2 и 3:
“(2) Дивечът по ал. 1 се транспортира придружен от ветеринарномедицинско свидетелство.
(3) Разселването на дивеч съгласно условията на програмата по 
чл. 41, ал. 2 между държавните дивечовъдни станции, дивечовъдните участъци, стопанисвани от държавните лесничейства, и базите за интензивно стопанисване на дивеча не е търговска сделка.”
§ 45. Член 72 се изменя така:
“Чл. 72. Търговията с дивеч и дивечови продукти се извършва при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и горите.”
§ 46. В чл. 73 се създава ал. 5:
“(5) Дейностите по обработка на ловни трофеи се организират при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и горите.” 
§ 47. В чл. 76  ал. 3 се изменя така:
“(3) Дейностите по ал. 1 се организират от стопанисващите дивеча при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и горите.”


§ 48. Член 77 се изменя така:
“Чл. 77. Началникът на Националното управление по горите категоризира базите за ловен туризъм при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и горите.”
§ 49. Член 82 се изменя така:
“Чл. 82. Щетите, нанесени от дивеча, се установяват от комисия, назначена със заповед на директора на държавното лесничейство или държавната дивечовъдна станция при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона.”
§ 50. В чл. 84 се създават ал. 3 и 4:
“(3) Който ловува, без да носи ловен билет, се наказва с глоба 
50 лв., освен ако не подлежи на по-тежко наказание.
(4) Когато броят на ловците при групов лов е по-малък или по-голям от разрешения, ръководителят на лова се наказва с глоба от 50 до 300 лв.”
§ 51. Член 85 се изменя така:
“Чл. 85. Който взема, пренася, превозва или укрива намерен жив, ранен или убит дивеч или разпознаваеми части от него без писмено разрешително за ловуване, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв.”
§ 52. В чл. 86 се създава ал. 3:
“(3) Който убие при подборно ловуване или като ловен водач позволи отстрела на едър дивеч, различен  от вписания в разрешителното за ловуване, се наказва с глоба от 50 до 400 лв.”
§ 53. Член 88 се изменя така: 
“Чл. 88. Който събира и взема яйца от птици – обект на лов, без писмено разрешително за ловуване, събира и присвоява дивечови рога в нарушение на чл. 63, се наказва с глоба от 50 до 100 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.”
§ 54. Член  89 се изменя така:
“Чл. 89. (1) Когато нарушение по чл. 84, ал. 1 и 2, чл. 85 и чл. 86, ал. 1 и 2 е извършено повторно в двегодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, глобата е в двоен размер.
(2) Когато нарушението по чл. 86, ал. 3 е извършено повторно в двегодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, глобата е в троен размер.”


§ 55. Член 91 се изменя така:
“Чл. 91. Който не изпълни разпореждания на длъжностните лица по охраната на дивеча, дадени в кръга на правомощията им по чл. 67, ал. 4, 
т. 4-12, се наказва с глоба от 50 до 200 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.”
§ 56. Член 94 се изменя така:
“Чл. 94. (1) Лице, извършило нарушение по чл. 84, ал. 1 и 2, чл. 85 и чл. 86, ал. 1 и 2, се лишава и от право на ловуване за срок от 1 до 3 години.
(2) Лице, извършило нарушение по чл. 86, ал. 2 и чл. 89, ал. 2, се лишава и от право на ловуване за срок от 3 до 5 години.”
§ 57. В чл. 96  ал. 3 се изменя така:
“(3) Не подлежат на обжалване наказателни постановления, с които е наложена глоба до 100 лв., включително е постановено отнемане в полза на държавата на вещи, чиято стойност е до 1000 лв., или обезщетението за причинени щети е на същата стойност.” 
§ 58. Създава се  чл. 96а:
“Чл. 96а. При убиване или отравяне на дивеч вследствие ползване на токсични препарати нарушителите се наказват с глоба от 300 до 1000 лв., но не по-малко от стойността на причинената вреда.”
§ 59. В § 1 от Допълнителната разпоредба се създава т. 17:
“17. “База за интензивно стопанисване на дивеча” е заградена територия, устроена в ловностопанско отношение за полусвободно отглеждане на дивеч при численост над допустимия запас на местообитанието съобразно бонитета.“
§ 60. В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 3  ал. 3 се отменя.
2. Параграф 6 се изменя така:
“§ 6. Финансирането на дейностите по управлението, опазването и охраната на дивеча, както и на държавните дивечовъдни станции се осъществява чрез бюджета на Министерството на земеделието и горите.” 


Преходни и заключителни разпоредби

§ 61. Създават се  § 5а и  5б:
“§ 5а. Ловните сдружения, неотговарящи на изискванията на чл. 29, ал. 3 и 4 и чл. 30, ал. 1, привеждат структурите си в съответствие с изискванията на закона в срок  9 месеца от влизането му в сила.
§ 5б. Договорите за стопанисване на дивеча, сключени до влизането в сила  на този закон, с изключение на договорите по чл. 43, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча,  имат действие до края на ловния сезон 2001-2002 г. Договорите за стопанисване на дивеча след ловния сезон 2001-2002 г. се сключват при спазване разпоредбите на този закон.”
§ 62. Навсякъде думите “ръководителя на Националното управление по горите” се заменят с “началника на Националното управление по горите”.
§ 63. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 125 от 1997 г.; изм. и доп., 
бр. 79 и 133 от 1998 г., бр. 26 от 1999 г. и бр. 29 и 78 от 2000 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 93  т. 24 се изменя така:
“24. вноски по чл. 53, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча.” 
2. В чл. 95, ал. 1 се правят следните изменения:
а) точка 11 се отменя;
б) точка 44 се изменя така:
“44. допълнително материално стимулиране в размер 30 на сто от постъпилите в бюджета на Националното управление по горите суми от влезли в сила наказателни постановления по ред, определен от началника 
на Националното управление по горите;” 
в) точки  45 и 46 се отменят;
г) точка 47 се изменя така:
“47. обезщетения за нанесени щети от дивеча в ловностопанските райони на държавните дивечовъдни станции, дивечовъдните участъци и бази за интензивно развъждане на дивеча, стопанисвани от държавните лесничейства.”
§ 64. Създават се § 9а, 9б, 9в, 9г, 9д и 9е:
“§ 9а. Държавните предприятия по чл. 9, ал. 1 са правоприемници на съответните дивечовъдни станции, съществували до влизането в сила на закона, и поемат активите и пасивите им по баланса към 1 януари 2002 г.
§ 9б. Трудовите правоотношения с работниците и служителите от държавните дивечовъдни станции се уреждат по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.
§ 9в. За първи директори на отделните държавни предприятия – държавни дивечовъдни станции, се назначават директорите на държавните дивечовъдни станции, изпълняващи длъжността към влизането в сила на закона.
§ 9г. Държавните предприятия по чл. 9, ал. 1 не подлежат на преобразуване и приватизация по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
§ 9д. (1) Ловностопанските райони на създадените с актове на Министерския съвет ловни стопанства се обособяват като дивечовъдни участъци при условията и по реда на чл. 11, ал. 2. 
(2) Стопанисването на дивеча от участъците по ал. 1 се извършва от Министерския съвет или от определени от него лица срещу заплащане на вноска по чл. 53.
(3) В участъците по ал. 1 лицата, стопанисващи дивеча, могат да извършват дейности по: 
1. запазване и обогатяване на видовото разнообразие на дивеча; 
2. изграждане на ловностопански съоръжения и провеждане на биотехнически мероприятия; 
3. възпроизводство, разселване, опазване и охрана на дивеча; 
4. аклиматизация и реаклиматизация на дивеча; 
5. подобряване на екстериорните и трофейните качества на дивеча; 
6. ползване на дивеча, дивечовите продукти и провеждане на организиран ловен туризъм; 
7. ползване на горите от държавния горски фонд за съхраняване качествата на биотипите и подобряване на местообитанията;
8. опазване на горите и земите в горския фонд;
9. охрана на горите и земите от горския фонд и на горите, създадени върху поземлен фонд.
(4) Лицата по ал. 1 могат да назначават ловни надзиратели с правата по чл. 67, ал. 6.
§ 9е. (1) В ловностопански райони, в които стопанисването на дивеча е предоставено  по реда на чл. 8, ал. 2 от отменения Закон за ловното стопанство, се обособяват дивечовъдни участъци по реда на чл. 10.
(2) Стопанисването на дивеча в участъците по ал. 1 се предоставя от Националното управление по горите на лицата, стопанисващи дивеча в съответните площи до влизането в сила на Закона за лова и опазване на дивеча, или на техните правоприемници чрез пряко договаряне.”
§ 65. Член 65, т. 14 от Закона за лова и опазване на дивеча влиза в сила от 1 януари 2004 г.


Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на …………………… 2002 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Огнян Герджиков)  
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча

С приетия от 38-ото Народно събрание и действащ вече почти година Закон за лова и опазване на дивеча се оправдаха очакванията и надеждите на българското общество за нова правна  основа, свързана с лова и ловностопанската дейност.
В някои аспекти обаче законът не можа да регламентира  обществените отношения в тази сложна материя, в която се съчетават интересите, свързани с опазването и стопанисването на дивеча като национално богатство, упражняването на правото на лов и правото на собственост върху земята, върху която се осъществява ловностопанската дейност.
С предложения законопроект за изменение и допълнение се цели да се преодолеят недостатъците, рефлектиращи върху  ползването, стопанисването и охраната на дивеча.
Урежда се статутът на държавните дивечовъдни станции, които се преобразуват в държавни предприятия по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон  с основен предмет на дейност дивечовъдство. Стопанската дейност е единствената възможност за пълноценно съществуване и изпълнение на основната цел на държавните дивечовъдни станции -  съхраняване на генофонда и разселване на дивеча с оглед възстановяване на нормалните запаси за всички райони на страната.
Във връзка със стопанисването и използването на дивеча са предвидени три основни категории субекти, стопанисващи дивеча – държавни лесничейства, държавни дивечовъдни станции и български ловни сдружения и други юридически лица.
Прецизира се правната уредба, свързана с  охраната на дивеча, като се регламентират права и задължения на всички субекти, стопанисващи дивеча. Предоставена е възможност на българските юридически лица и ловни сдружения, стопанисващи дивеча, да организират собствена охрана на дивеча. Уреден е статутът на ловните надзиратели и е разширен кръгът от правомощия на лицата, осъществяващи непосредствената охрана на дивеча. С тези промени се цели охраната на дивеча да бъде уредена по начин, който осигурява  реалното опазване на дивеча като държавна собственост.
Облекчава се схемата за заплащане и разпределение на годишната вноска за стопанисване и ползване на дивеча от  ловните сдружения, тъй като действащата в момента се оказа сложна и недостатъчно коректна и ефективна.
Регламентира се общественият характер и функции на Националното ловно сдружение при провеждането на националната екологична политика и опазването на дивеча. Визират се задълженията му към държавата  по отношение на организация на ловната площ, стопанисване и охрана на дивеча. По този начин се прави опит да бъдат привлечени огромен брой ловни сдружения към подпомагане на държавата при провеждане на нейното конституционно задължение да осигурява поддържането и разнообразието на живата природа.
Регламентират се редът и начинът за регистрация на ловните дружини и се определя минимум на техните членове, с което се цели да се преодолеят конфликтите, породени от раздробяването на ловната площ. Във връзка с това е изменен и принципът за учредяване на регионални ловни сдружения.
С предложения законопроект е отменена изричната забрана за осъществяване на търговска дейност от ловните сдружения, като по този начин се постига ефектът на реинвестиране на получените от търговска дейност средства в дейностите, свързани със стопанисването и ползването на дивеча.
С направените изменения и допълнения се предвижда засилена административнонаказателна отговорност за деяния, извършени в противоречие с основните принципи на закона – ефективното стопанисване, ползване и охрана на дивеча.
Направените със законопроекта изменения и допълнения произтичат от принципната позиция, че дивечът е национално богатство, част от биоразнообразието на Република България и е възобновяващ се природен ресурс, чието опазване и стопанисване е основна функция на държавата.



12.04.2002 г.





МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


(Симеон Сакскобургготски)


			Приложение № 1
								към чл. 5, ал. 2, т. 1


СПИСЪК 
на бозайници и птици - обект на лов



 I. Бозайници:  
А. ЕДЪР ДИВЕЧ  
1. Благороден елен (Cervus elaphus L.)  
2. Елен лопатар (Dama dama L.)  
3. Сърна (Capreolus capreolus L.)  
4. Дива свиня (Sus scrofa L.)  
5. Дива коза (Rupicapra rupicapra L.)  
6. Мечка (Ursus arctos L.)  
7. Муфлон (Ovis ammon Pall.)  
8. Зубър (Bison bonasus L.)  
9. Тибетски як (Bos mutus Pall.) 
10. Алпийски козирог (Capra ibex L.) 
11. Вълк (Canis lupus L.)  

Б. ДРЕБЕН ДИВЕЧ 
12. Див заек (Lepus europaeus Pall.) 
13. Катерица (Sciurus vulgaris L.) 
14. Ондатра (Ondatra zibethicus L.) 
15. Нутрия (Myocastor coypus Mol.) 
16. Чакал (Canis aureus L.) 
17. Лисица (Vulpes vulpes L.) 
18. Енотовидно куче (Nyctereutes procyonoides Gray)
19. Дива котка (Felis silvestris Schreb.) 
20. Бялка (Martes foina Erx.) 
21. Черен пор (Mustela putorius L.) 
22. Язовец (Meles meles L.) 


II. Птици:  
А. ЕДЪР ДИВЕЧ  
1. Глухар (Tetrao urogallus L.)  
2. Дива пуйка (Meleagris gallopavo L.)  

Б. ДРЕБЕН ДИВЕЧ  
3. Колхидски фазан (Phasianus colchicus L.)  
4. Ловни фазани (Phasianus sp.)  
5. Яребица (Perdix perdix L.)  
6. Планински кеклик (Alectoris graeca  Meisner)  
7. Тракийски кеклик (Alectoris chukar Hartert.)  
8. Пъдпъдък (Coturnix coturnix L.)  
9. Токачка (Numida meleagris L.) 
10. Гривяк (Columba palumbus L.) 
11. Гургулица (Streptopelia turtur L.) 
12. Гугутка (Streptopelia decaocto Friv.)
13. Голяма белочела гъска (Anas albifrons Scop.) 
14. Зеленоглава патица (Anas platurhynchos L.) 
15. Полудива патица (Anas platurhynchos L.) 
16. Лятно бърне (Anas querquedula L.) 
17. Зимно бърне (Anas crecca L.) 
18. Фиш (Anas penelope L.) 
19. Лопатарка - клопач (Anas clypeata L.) 
20. Черна качулата потапница (Aythya fuligula L.) 
21. Шилоопашата патица (Anas acuta L.) 
22. Черна лиска (Fulica atra L.) 
23. Голям корморан (Phalacrocorax carbo L.) 
24. Горски бекас (Scolopax rusticola L.) 
25. Обикновена бекасина (Gallinago gallinago L.) 
26. Скорец (Sturnus vulgaris L.) 
27. Сврака (Pica pica L.) 
28. Сива врана (Corvus cornix L.) 
29. Посевна врана (Corvus frugilegus L.) 
30. Чавка (Corvus monedula L.)

							Приложение № 2
								към чл. 9, ал. 1

С П И С Ъ К
на държавните дивечовъдни станции

1.  РУСАЛКА -  Априлци
2.  РОСИЦА - местността “Лъгът”
3.  ЧЕПИНО - местността “Чехльово”, община Велинград
4.  ЧЕКЕРИЦА - местността “Чекерица”, с. Стряма
5.  ЧЕРНИ ЛОМ - Попово
6.  АРАМЛИЕЦ - с. Огняново, община Елин Пелин
7.  БОРОВО - местността “Вълча поляна”, община Батак
8.  ИЗВОРА -  Девин
9.  БЕГЛИКА - местността “Беглика”, община Батак
10. ЖЕНДА -  Кърджали
11. ШЕРБА - с. Горен чифлик
12. РОПОТАМО - местността “Аркутино”, област Бургас	
13. ВИТОШКО-СТУДЕНА - с. Кладница
14. КОРМИСОШ -  Лъки
15. ПАЛАМАРА - с. Венец, област Шумен
16. ОСОГОВО -  Кюстендил
17. МИДЖУР -  Белоградчик
18. МАЗАЛАТ - с. Горно Сахране
19. СЕСЛАВ -  Кубрат
20. ДИКЧАН - с. Сатовча, област Благоевград	
21. ВИТИНЯ - местността  “Витиня”, област София
22. ПРЕДЕЛА - местността  “Предела”
23. ДУНАВ - Русе
24. ТЕРВЕЛ - Тервел
25. КАРАКУЗ -  Дулово
26. БАЛЧИК -  Балчик
27. РОДОПИ - местността  “Снежана”
28. ШИРОКА ПОЛЯНА - местността  “Широка поляна”
29. НЕСЕБЪР -  Несебър
30. ТОПОЛОВГРАД -  Тополовград
31. ПРЕСЛАВ -  Преслав
32. ТУНДЖА -  Ямбол
33. КОТЕЛ -  Котел
34. БОЛЯРКА -  Велико Търново

2

Ìàø.áþðî-ÁÑ		“202-01-19.rtf-”




