ПРОЕКТ

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

Параграф единствен :
В чл.44, ал.2, изречение второ се добавя израза : "с нарезно ловно оръжие
или с гладкоцевно ловно оръжие с куршум"

МОТИВИ
Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча
Съгласно българското законодателство единственият едър дивеч-бозайник
който може да се ловува групово е дивата свиня /с изключение на вълкът,който като
хищник, се ловува индивидуално, групово, чрез организиране на хайки и по време на
лов на други видове дивеч/. Индивидуалното ловуване на едър дивеч се извършва
съгласно методите на подборното ловуване с нарезно ловно оръжие или с гладкоцевно
ловно оръжие с куршум. Единствено дивата свиня, когато се ловува групово, може да се
отстрелва със сачми. Считам, че няма сериозна причина да се прави такова изключение от
правилото. Водещо в случая е, не дали ловът е групов или индивидуален, а дали става
въпрос за лов на едър или дребен дивеч. Ловът със сачми се практикува при отстрел на
птици, дребен дивеч /например заек/ и хищници. Стрелбата по едър дивеч със сачми
обаче, е абсолютно неоправдана. Със съвременните полуавтоматични ловни оръжия
стрелбата с едри сачми по едър дивеч в условия на групово ловуване, превръща лова в
групов разстрел на животни. Тази практика води до множество наранявания на животни
/вкл.и малки/ и до похабяване на дивеч. Освен това тя дава с нищо неоправдано
предимство на ловеца пред животното. Поради това, считам,че ловът на дива свиня
включително и когато е групов, следва да се извършва само с куршум - с гладкоцевно
ловно оръжие или с нарезно ловно оръжие. Така ще се изпълни и целта на закона, който
освен че е закон за лова е и закон за опазване на дивеча. Точно такива са правилата и в
Европа и сега е най-подходящо да извършим тази синхронизация.
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