



										ПРОЕКТ!
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					М О Т И В И		


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


	Предложеното изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча цели недопускането на разпокъсване на ловностопанска територия, дадена за стопанисване на ловните сдружения.
	Сега съществуващата редакция позволява на членовете на ловна дружинка да останат в членския състав на сдружението, в което членуват, като им се дава право да запазят своята ловна площ дори в случай, че тя няма обща граница с територията на сдружението, в което членуват. Това от своя страна води до разпокъсване на ловностопанската територия на сдружението, а оттам следва 	и опасността то да се окаже в невъзможност да полага достатъчно грижи за своята ловна площ.
	От друга страна смятам, че съществуващата редакция е в противоречие и с основни норми от Закона, въвеждащи основни принципи при стопанисването на дивеча. Такава се явява нормата на чл.2, ал.2 от ЗЛОД, според която дивечът се стопанисва по ловностопански райони на популационен принцип. Запазване на съществуващата редакция на § 64, ал.2 от ДР към ЗЛОД ще доведе до разпокъсване на ловностопансите райони, а оттам и до още по-тежкото разпокъсване на популациите на дивите животни, което е в разрез с ловностопанската наука.
	На следващо място съществуващата редакция § 64, ал.2 от ДР към ЗЛОД обезмисля и противоречи на нормата на чл.30, ал.4 от ЗЛОД, според която районът на действие на ловното сдружение включва съседни ловностопански райони и възпроизвежда основния принцип за стопанисването на дивеча, залегнал в чл.2, ал.2 от ЗЛОД. Оставяйки възможност за разпокъсване на популациите чрез нормата на § 64, ал.2 от ДР към ЗЛОД отново бихме оставили в действие норма, която ще противоречи на основния принцип за стопанисване на дивеча, а оттам би довела и до тежки последици за дивите животни.
	С отмяната на текста членовете на ловната дружинка да преминат ведно с определената им територия към сдружението, с което имат обща граница. Това е най-правилният подход за стопанисване на териториите на ловните сдружения, като не се допуска разпокъсването им, а оттук последицата ще бъде по-добрата и пълноценна грижа, която сдружението ще може да полага за своята територия.
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