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Ч Е Т И Р И Д Е С Е Т  И  В Т О Р О  Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  

Проект!  
 

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

(Обн. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2000 г.)  
 
§1. Създават се нови алинеи (7) и (8) към чл.8.: 

(7)  За ограждените ловни райони се заплаща ежегодна такса на декар в 
размер, определена по тарифа, приета от Министерския съвет. 
Таксата се заплаща от всички физически и юридически лица, които 
стопанисват подобни съоръжения. Средствата от събраните такси 
постъпват в бюджета на ИАГ. 

(8)  Лицата, стопанисващи дивеча са длъжни да изградят подходящи 
съоръжения (врати и/или стълби, проходи) за свободно преминаване 
през оградените територии на туристи, собственици на гори и земи в 
тях, контролни органи и др; 

§ 2. Създава се нов член 14а:  
Чл.14а. (1) Изпълнителната агенция по горите води национален 

регистър на всички ловностопански райони, съдържа цифрова информация 
за граници и площи на ловностопански райони, техните ловностопански 
проекти, обособените ловни развъдници, ферми и бази за интензивно 
стопанисване на дивеч, ловни капани, както и информация за 
стопанисващите ги лица, броя на членове на ловните сдружения за всяка 
календарна година, събраните приходи по ловни райони.  

(2) Регистърът и всички данни в него са публични. 

§ 3. В чл.69а, ал. (1) се правят следните изменения и допълнения: 

(1) С цел опазване на биотехническите съоръжения и/или опазване 
здравето и безопасността на гражданите директорът на регионалната 
дирекция по горите със заповед може временно да ограничи или да 
забрани достъпа до определена територия за сумарен срок не по-дълъг от 
три месеца в рамките на една календарна година. Заповедта се издава по 
инициатива на стопанисващия дивеча след съгласуване със 
собственика/собствениците на територията и/или с лицето, на което тя е 
предоставена за управление. 
§4. В Чл. 83а се правят следните допълнения: 

1. Досегашният текст става ал.(1). със следния текст:  



(1) На лице, което изгради оградена площ в нарушение на 
установения в чл.8. ал.(4) ред, се налага глоба или имуществена санкция от 
20 000 до 30 000 лв., а изградената ограда се премахва за сметка на лицето, 
което стопанисва дивеча;  

2. Създава се ал.(2) със следния текст:  
(2) На лице, което не изпълнява разпоредбите на чл.8.ал.(8) се налага 

глоба в размер на 5 000 лева. В случай на повторно нарушение договорът 
за стопанисване и ползване на дивеча или Договорите за съвместно 
извършване на посочените в чл. 9, ал. 2, т. 1 - 6 от Закона дейности се 
прекратява, ако има такъв, или се налага санкцията по ал.1 на този член.  

§5. В преходните и заключителните разпоредби към ЗАКОНА ЗА 
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА 

се създава нов §13 със следния текст:  
§ 13. В срок от три месеца от обнародването на този закон 

Министерския съвет определя размера на таксата по реда на чл.8, ал.(7).  

ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА 
§ 6. В Закона за горите (Обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г., изм., бр. 43 от 2011 

г., бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012 г. и бр. 15 и 27 от 2013 г.) се правят следните 
изменения и допълнения: 

1. Алинея (1) на чл.146. се изменя както следва:  
Ал.(1). Директорът на регионалната дирекция по горите със заповед 

може времнно, за сумарен срок до три месеца в рамките на една 
календарна година, да ограничи или да забрани достъпа до определена 
горска територия:  

1. С цел опазването и защитата на горските територии и дивеч; 
2. За опазване здравето и безопасността на гражданите. 

 
……2014 год.      Народни представители: 
Гр.София       



М О Т И В И 
Към проекта на ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА 
ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА (Обн. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2000 г.) 

 
Основният мотив за предложените промени в Закона за лова и опазване на 
дивеча е гарантиране на конституционните права на гражданите за равен 
достъп и ползване по предназначение в територии лична собственост и в 
територии обществена собственост при спазване на функционалното им 
предназначение.  
 На интернет страницата на СЛРБ бе публикувано писмо до НС от 
Иван Петков, Председател на УС на Съюза на ловците и риболовците в 
България, в което съществуващите проблеми са описани подробно. С 
извършените през 2008 г. промени в Закона за лова и опазване на дивеча се 
създадоха правни възможности за отдаване на стопанисването на дивеча в 
дивечовъдни участъци и държавни ловни стопанства на юридически лица. 
Това бе една нова възможност бизнесът да инвестира в развитието на 
ловното стопанство в България. Но в част от отдадените ловностопански 
райони се наблюдават порочни действия на ползвателите, които са в 
противоречие с традициите на ловната етика, и спазването на основни 
граждански права. Става дума за безконтролното улавяне на едър дивеч с 
капани, преди всичко дива свиня, от съседните ловностопански райони на 
дружините и вкарването им в оградени площи в границите на арендните 
ловни участъци. Впоследствие в тези огради се извършва масово и 
цинично избиване на огромен брой животни. Улавянето на дивеч по този 
престъпен начин, ограждането на големи горски масиви, което пречи на 
свободното движение на дивеча, нанася непоправими щети на популацията 
и застрашава генофонда и естественото възпроизводство на животните. 
Тези действия предизвикват остро негодувание сред българските ловци, 
които настояват държавата да се намеси по законодателен път, за да бъде 
пресечена тази престъпна и застрашаваща българската природа практика. 
Започната е подписка с искане за промени в закона, които да гарантират 
ред и почтеност в устойчивото стопанисване и ползване на дивеча 
навсякъде у нас. До този момент над 7000 сдружени ловци от цялата 
страна са се присъединили към исканията.  
С тези промени ще се удовлетворят и/или получат решение на 
възникналите противоречия с други нормативни актове: 

• Жалбите срещу ограничаване на достъп до собственост, или 
публичен ресурс (пасища, чешми за водопой, гъби, билки за лична 
употреба, и др.) в заградени ловностопански участъци, дивечовъдни 
стопанства и бази за интензивно равъждане на дивеч; 



• Несъвместимост на ограждането (на заварени огради) с режимите за 
стопанисване на хабитатите по Натура 2000, вкл. липсата на 
екологична оценка; 

• Деградацията на природните местообитания (утъпкване, 
замърсяване, ерозиране на почвата, унищожаване на растителната 
покривка и подрастта в горите) в резултат на превишаване на 
популацията на диви животни; 

• Липсата на каквото и да обществено обсъждане при взимане на 
решения за разполагане на огради; 

• Увеличаване на публичността при разпореждане с обществена 
собственост и ресурс, и разширяване на възможностите за 
греждански контрол.  

 
 
……2014       Народни представители: 
Гр.София 
 

 

 

 


