
ПРОЕКТ!  

             

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

Н   А   Р   О   Д   Н   О      С   Ъ   Б   Р   А   Н   И   Е 

 

З  А  К  О  Н 

ЗА  

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА 

 

(Обн., ДВ, бр. 78 от 2000г., изм. бр.26 от 2001г., бр.77 и бр. 79 от 2002 г., 

доп. бр. 88 от 2005г., бр. 82 и бр. 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 91 от 

2008 г., бр. 6 от 2009 г.) 

 

§ 1. В чл. 4, ал. 2 се отменя. 

 

§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения: 

1.   В ал. 5, т. 1 думите „сдружения по чл. 30" са заменят с „дружини 

по чл. 29а". 

2. В ал. 6, изречение второ се заличава. 

3. В ал. 7 думите “управителния съвет на Националното ловно  

сдружение” се заменят със “съответното ловно сдружение". 

  

§ 3. В чл. 22, ал. 2 думите „по предложение на управителния съвет на 

Националното ловно сдружение" се заличават. 

 

§ 4. В чл. 23, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В т. 2 след думата „карта" се добавя „на членовете на 

Националното ловно сдружение". 

2. Създава се т.З: 

„3. управителните съвети на ловните сдружения по чл. 30, които не 

са членове на Националното ловно сдружение - за членската карта". 

 

§ 5. В чл. 23а, ал. 2 след думите „Националното ловно сдружение" се 

добавя „когато ловното сдружение от което е изключен ловеца е член на 

Националното ловно сдружение". 

 

§ 6. Създава се чл. 29а: 

„Чл. 29а. (1) Български граждани, придобили право на лов, се 

обединяват в ловна дружина с оглед на общността на техните интереси за 

стопанисване и опазване на дивеча в един ловностопански район. 

(2) За сформирането на ловна дружина са необходими най-малко 20 

ловци. Върху един ловностопански район по чл. 7, ал. 5, т. 1 се сформира 

само една ловна дружина. 



(3)  Ловните сдружения регистрират ловните дружини в държавните 

горски стопанства, съответно държавните ловни стопанства. 

(4) За извършване на регистрацията по ал. 3 ловното сдружение 

представя: 

1.  списъци на ловните дружини, съдържащи наименование на 

дружината, площ на ловностопанския район, имената и единния 

граждански номер на ловците, членуващи в тях; 

2.  протоколи от общите събрания на дружините, съдържащи 

решение за избор на председател и ръководство на дружината". 

 

§ 7. Член 30 се изменя така: 

„Чл. 30 (1) Лицата по чл. 29а, обединени в ловни дружини със 

съседни ловностопански райони, учредяват ловно сдружение с цел 

осъществяване на дейности, свързани с възпроизводство, стопанисване, 

опазване и ползване на дивеча. 

(2)    Ловното    сдружение    ръководи    и    организира   дейността   

на дружините по възпроизводството, стопанисването, опазването и 

ползването на дивеча върху предоставените им ловностопански райони. 

Сдружението защитава интересите на ловците, сдружени при условията и 

по реда на чл. 29а, пред съответните държавни и общински органи. 

(3)   Ловните сдружения по ал. 1 са юридически лица, регистрирани 

при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска 

цел. 

(4)    Председателят на ловното сдружение сключва трудов договор 

със специалист по ловно стопанство. Специалистът по ловно стопанство 

организира ловностопанската дейност на сдружението." 

 

§ 8. Член 31 се изменя така: 

„Чл. 31 (1) Ловните сдружения по чл. 30, ал. 3 могат да учредяват на 

доброволен принцип регионални ловни сдружения и национално ловно 

сдружение. 

(2)  Национално ловно сдружение е това сдружение, което обединява 

ловни сдружения, в които броят на членуващите ловци е повече от 

половината от общия брой на регистрираните в страната лица, придобили 

право на лов. 

(3)  Ловните сдружения по ал. 1 са юридически лица, регистрирани 

при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска 

цел. 

(4) Националното ловно сдружение ръководи, координира и 

контролира дейността на своите членове по стопанисването и опазването 

на дивеча в предоставените им ловностопански райони." 

 



  § 9. В чл. 37а, ал. 2 думите “и председателя на Националното ловно 

сдружение” се заличават. 

 

§ 10. В чл. 42, ал. 3 думата „продоволствието" се заменя с „храните". 
 

 § 11.  В чл. 44, ал. 5 думите “по предложение на управителния съвет 

на Националното ловно сдружение” се заличават. 

 

  § 12. Член 58 се изменя така: 

“Чл. 58. В разрешителното за лов се вписват имената на ловците, 

номерата на ловните билети, начинът, датата и мястото на ловуване, видът 

и броят на разрешения за лов дивеч и името на ръководителя на лова при 

групов лов.  

(2) Когато се извършва лов в ловностопански райони, които са 

предоставени на лицата по чл. 30, ал. 1. В разрешителното за лов се вписва 

и номера на членските карти. 

 

§ 13. В чл. 65а, ал. 1, т. 1 след думите „ловните сдружения" се добавя 

„които са членове на Националното ловно сдружение". 

 

§ 14. В Приложение № 4 към чл. 54, ал. 1, точка  “3.2.” и точки 23 - 

25 се изменят така: 

  

 

3.2.  Групов лов на дива свиня   от 01 октомври до втората 

неделя на месец  януари 

23. Голяма белочела 

гъска 
- от 1 октомври до последния ден 

на февруари 

24.  

 

Диви патици - обект на 

лов  

- от 1 октомври до 

последния ден на февруари 

24.1.  

 

Полудива патица  

 

- от 1 октомври 

до последния ден на февруари 

24.2.  

 

Зеленоглава патица  

 

- от 1 октомври 

до последния ден на февруари  

24.3.  

 

Лятно бърне  

 

- от 1 октомври 

до последния ден на февруари 



24.4.  

 

Зимно бърне  

 

- от 1 октомври 

до последния ден на февруари 

24.5.  

 

Фиш  

 

- от 1 октомври 

до последния ден на февруари 

24.6.  

 

Лопатарка  

 

- от 1 октомври 

до последния ден на февруари 

24.7.  

 

Черна качулата 

потапница  

 

- от 1 октомври 

до последния ден на февруари 

24.8.  

 

Шилоопашата патица  

 

- от 1 октомври 

до последния ден на февруари 

25.  

 

Черна лиска  

 

- от 1 октомври 

до последния ден на февруари  

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 15. Лицата по § 64, ал. 1, изречение първо от Закона за изменение и 

допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча (Обн., ДВ, бр. 91 от 

2008 г.), които до влизането в сила на този закон са извършили действия по 

стопанисването на дивеча в съществуващите ловностопански райони на 

ловните сдружения запазват правото си за ползване на дивеча за ловен 

сезон 2009 г. 

 

 

 

София, 24.09.2009 г.     

 

                                                                   ВНОСИТЕЛИ: Емил Димитров, 

Атанас Камбитов и Димитър Аврамов 

 

 

 

 

 



МОТИВИ: 

  

С последните изменения на Закона за лова и опазване на дивеча се 

въведе изискването ловните сдружения по чл. 30 да създават ловни 

дружини, което от своя страна обезличи ловните дружини като основни 

структурни единици в ловното стопанство, като това изискване 

противоречи на принципа на демократично самоопределяне на ловците. В 

тази връзка проекта предвижда изменение на чл. 7, ал. 5, т. 1, с който се 

регламентират ловностопанските райони  на ловните дружини   

С измененията на закона от м. октомври 2008 г. беше въведено 

изискването ловните сдружения да се формират върху площ, обхващаща 

не по-малко от 22 000 ха., като района на дейност на сдруженията се 

определя със заповед на председателя на Управителния съвет на 

националното ловно сдружение. Това доведе до масови протести от страна 

на голяма част от ловните сдружения, което затрудни практическото 

прилагане на закона и препятства определянето на районите на дейност на 

ловните сдружения. В тази връзка разработеният законопроект цели 

преодоляването на този проблем, като се дава възможност на ловците от 

два или повече съседни ловностопански района да учредяват ловно 

сдружение независимо от площта на сдружението. 

Другото съществено изменение на закона е възможността ловните 

сдружения по чл. 30 да учредяват на доброволен принцип регионални и 

национално ловно сдружение по смисъла на закона. Национално ловно 

сдружение е това, което  обединява ловни сдружения, в които броят на 

членуващите ловци е повече от половината от общия брой на 

регистрираните в страната лица, придобили право на лов. С измененията 

на чл. 31 на закона се предоставя възможността ловците сами да определят 

членството си в националното ловно сдружение. 

 Във връзка с уеднаквяване на сроковете за ловуване със съседните 

ни страни, проектът предвижда в Приложение № 4 да бъдат изменени 

сроковоте за ловуване на дива свиня и водоплаващи птици.  

Направените изменения и допълнения в закона целят да бъдат 

преодолени недостатъците на действащата до момента нормативна уредба, 

рефлектиращи върху  ползването и стопанисването на дивеча в 

ловностопанските райони на ловните дружини, както и определянето на 

районите на дейност на ловните сдружения и членуването на ловците в 

националното ловно сдружение. 

 

София, 24.09.2009 г.     

                                                                   ВНОСИТЕЛИ: Емил Димитров, 

Атанас Камбитов и Димитър Аврамов 

 
 


