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§1. В чл. 54 се създава нова алинея 6 

„(6) Ловуването на мечка и дива коза се извършва с разрешение, 

издадено от министъра на земеделието и храните.” 

 

 

ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

 

 

 

§2. (1) Считано от 01.09.2010г. контролът по изпълнението на 

Плана за действие за кафявата мечка в България се възлага на 

министъра на околната среда и водите и министъра на 

земеделието и храните. 

 

§3. В закона за биологичното разнообразие в чл. 49, ал.1 се правят 

следните изменения и допълнения: 

1. в т.1 след думите приложение № 3 се добавят и думите „ без 

мечка и дива коза”. 

2. създава се нова точка 2 със следно съдържание: „т. 2 



министъра на земеделието и храните – за мечката и дивата 

коза.” 

3. досегашните точки 2 и 3 стават 3 и 4. 

 

 

 

 

 

София, 21.07 .2010 г. 

 

 

 

  Вносители: Емил Димитров, Николай Мелемов,    

Цветомир Михов, Иван Т. Иванов 
  



  

МОТИВИ  

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА 

ДИВЕЧА 

 

 
Предложените промени в ЗЛОД са във връзка със зачестилите в последно 

време инциденти – нападение на мечки срещу жители на селата в Родопите 

и централен Балкан, създадения страх в тези случай сред населението и 

липсата на подготвени специалисти в МОСВ. 

С предложените промени в текстовете, разрешенията за обстрел да се 

издават от Министъра на земеделието и храните в чиято юрисдикция е 

Изпълнителната агенция по горите се създават условия за по оперативно 

изпълнение на плана за управление на мечката в страната, както и 

правилното развитие и запазване на популацията. ИАГ има изградена 

структура – държавни горски и ловни стопанства и работещи по места 

специалисти / лесовъди, ветеринари, биолози / и т.н., които имат 

необходимата ежедневна информация – за местообитанията, миграцията и 

биологията на мечките, както и връзка с местното население. ИАГ ежегодно 

извършва таксиране на всички видове дивеч в България и следи за 

състоянието на дивеча.  

С предложените промени МОСВ ще извършва контрол на ползването и 

мониторинг на състоянието на запаса на кафява мечка у нас. 

  

 
София,21.07.2010 г. 

 

Вносители: Емил Димитров, Николай Мелемов, 

Цветомир Михов, Иван Т. Иванов 
 


