НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


											Проект!




ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА


	В чл. 12, ал. 1 последното изречение отпада. 

В чл. 22, ал. 3 отпада.
В чл. 22, ал. 4 (която става ал. 3) след израза “ловни сдружения” се поставя точка и букви а) и б) отпадат. 
В чл. 22, ал. 5 (която става ал. 4) думите “въз основа на подадените заявления по ал. 3” отпадат. 
Останалите алинеи в чл. 22 се преномерират. 
	В чл. 23, ал. 7 добива следния вид:

“(7) Държавната агенция по горите чрез държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства води регистър на издадените билети за лов.”
	В чл. 56 ал. 1 се изменя така:

“(1) Ловуването се извършва с гладкоцевно, нарезно или полуавтоматично огнестрелно ловно оръжие с не повече 1+2 патрона в магазина.”
	Чл. 56, ал. 7 добива следния вид:

“(7) За улавяне на жив дивеч с цел разселване, опресняване на кръвта и за осъществяване на ветеринарно-медицински контрол могат да се използват само стационарни капани за избирателен лов и мрежести уреди, които се поставят на не по-малко от хиляда метра от границите със съседните ловно-стопански райони.”
	В чл. 65, т. 1 думите “лъкове и” се заличават. 
	В Допълнителни разпоредби в § 1 се създава нова т. 34 със следното съдържание:

“34. Национално(то) ловно сдружение е НЛРС “Съюз на ловците и риболовците в България”, регистрирано в СГС по ф.д. № 16557 от 1992 г. със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Витоша” 31 – 33.”
	В Приложение № 3 към чл. 9, ал. 12в т. 2 думата “Априлци” се заменя с “Русалка”, а в т. 13 думата “Девин” се заменя с “Извора”. 

В Приложение № 4 към чл. 54, ал. 1,  в 18. 1 се променя срока, както следва – от 1 октомври до 28 февруари. 
В Приложение № 4 към чл. 54, ал. 1, в 19. 1 се променя срокът, както следва – от 1 октомври до 31 януари. 


  						Вносител: Васил Паница
06. 11. 2008 г.




М О Т И В И
При последните изменения на Закона за лова и опазване на дивеча /Обн. ДВ, бр. 91 от 2008 г./ са допуснати някои технически грешки, които затрудняват практическото прилагане на закона и препятстват упражняването на правото на лов на голяма част от българските и чуждестранни ловци. В тази връзка разработеният проект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча цели преодоляването именно на тези проблеми.
Измененията са в няколко основни насоки:  
	Предвид констатираното противоречие между разпоредбата на чл. 12, ал. 1 и чл. 64, т. 1 от ЗЛОД, проектът предвижда изменение в чл. 12 и на практика законодателно закрепва забраната за ловуване в ловните развъдници, каквато е и досегашната практика на стопанисване на дивеча в тези райони. 
Предвижда се промяна в разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ЗЛОД, регламентираща видовете огнестрелни оръжия, с които може да се ловува. Целта на промяната е да се отстрани допусната при последните изменения на ЗЛОД техническа грешка при редактиране на разпоредбата, вследствие на която от приложното поле на нормата бяха изключени ловните карабини, каквито към момента притежават над 50 000 ловци. В същата разпоредба е предвидено ограничение на видовете капани, които могат да се използват за лов на жив дивеч, като с цел предотвратяване на евентуални конфликти между стопанисващите дивеча е въведено изискване на минимално отстоение на капаните от границите на съседните ловностопански райони. 
Отново се предлага да бъдат разрешени за лов лъковете. Предложението произтича от съществуващия сериозен интерес на ловци както от нашата страна, така и от чужбина, да ловуват с лък. По този начин  ще се осигури възможност за навлизане на нови инвестиции в ловното стопанство. Следва да се има предвид, че направената промяна е изцяло в духа на европейското законодателство, отнасящо се до ловната материя и отчита поетите от Република България задължения по ратифицирани международни конвенции в тази област.
Във връзка с уеднаквяване на имената на държавните ловни стопанства  в Приложения № 2 и № 3 и с цел поправка на допуснатата техническа грешка при изписване наименованията на две от държавните ловни стопанства, проектът предвижда т. 2 и т. 13 в Приложение № 3 да бъдат изменени съответно на „Русалка” и „Извора”.
Основен момент в проекта е предложението за промяна в сроковете за лов на някои видове дивеч. С оглед климатичните особености на страната ни, вековната традиция на българския лов и за да не бъдат ощетени над 120 000 ловци, проектът предвижда ловът на пъдпъдък, гургулица и гривяк да се открива през втората събота на месец август. 
С цел да бъдат разграничени сроковете за лов на естествено разпространените в природата фазани и яребици с тези на фермерно произведените и разселени и с цел осигуряване на приходи от организирания ловен туризъм, законопроектът предвижда фермерно произведените фазани да се отстрелват до 28 февруари, а фермерно произведените яребици до 31 януари. 
Всички направени изменения и допълнения в закона целят да бъдат преодолени недостатъците на действащата до момента нормативна уредба, рефлектиращи върху  ползването и стопанисването на дивеча, като същевременно се осигури възможност за навлизане на нови инвестиции в ловното стопанство.
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