
 

 

 

НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

         Проект! 

 

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА 

 

 

1. Приложение № 4 към чл. 54, ал. 1 – срокове за ловуване на дивеч се изменя така: 

 

20. Пъдпъдък и гургулица От втората събота на август 

до 30 ноември 

21. Гугутка От втората събота на август 

До 31 декември 

22. Гривяк От втората събота на август 

До втората неделя на февруари 

23.  Голяма белочела гъска От 1 октомври  

До втората неделя на февруари 

24. Диви патици – обект на лов От 1 октомври  

До втората неделя на февруари 

24.1. Полудива патица От 1 октомври  

До втората неделя на февруари 

24.2.  Зеленоглава патица От 1 октомври  

До втората неделя на февруари 

24.3. Лятно бърне От 1 октомври  

До втората неделя на февруари 

24.4. Зимно бърне От 1 октомври  

До втората неделя на февруари 



24.5. Фиш От 1 октомври  

До втората неделя на февруари 

24.6. Лопатарка От 1 октомври  

До втората неделя на февруари 

24.7. Черна качулата потапница От 1 октомври  

До втората неделя на февруари 

24.8. Шилоопашата патица От 1 октомври  

До втората неделя на февруари 

25. Черна лиска От 1 октомври  

До втората неделя на февруари 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

       

       



 

 

М О Т И В И 

 

В България в продължение на над 100 години ловният сезон, съобразно нашите 

климатични особености, се открива в първата половина на август. Приетата в последната 

корекция на ЗЛОД дата на откриване на ловния сезон – 1 септември нарушава вековните 

традиции в българския лов. Абсурдно е откриването на лова да бъде на 1 септември, тъй 

като поради биоекологичната особеност на пъдпъдъка и гургулицата след 1 септември те 

мигрират на юг и напускат България. Това лишава на 120 хил. български ловци да 

практикуват любимия си лов на тези прелетни птици. От друга страна датата 1 септември 

има икономически измерения, като лишава страната, в лицето на държавните ловни 

стопанства, ловно-рибарските сдружения и частни инвеститори от милиони левове 

приходи от организиран ловен туризъм за чужди ловци. Голяма част от тези приходи се 

използват и за разселване на дивеч и подобряване на хранителната му база.  

Освен това предложението за закриване на лова на част от мигриращите и 

водоплаващите птици до втората неделя на февруари кореспондира със сроковете на 

немалка част от страните на Европейската общност, като Германия (20 февруари), Франция 

(20 февруари), Великобритания (20 февруари), Португалия (24 февруари), Гърция (28 

февруари) и Испания (8 февруари). Директива № 79/409 на ЕИО само препоръчва 

страните-членки да не позволяват лов в репродуктивен период за птиците. Предлаганата 

дата на затваряне на лова, втората неделя на февруари, в никакъв случай не засяга този 

репродуктивен период.  

       

   

      Вносители: 

        Васил Паница и гр. н.п. 


