
 

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

 М И Н И С Т Е Р С К И    С Ъ В Е Т 

Проект 

     
                                                                                                          

 

Р Е Ш Е Н И Е   № ………………… 

 

от …………… 2015 година 

 
 

ЗА одобряване на законопроект 

 

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т  С Ъ В Е Т  

Р Е Ш И :  

 

1. Одобрява проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и 

опазване на дивеча. 

 2. Предлага на Народното събрание да разгледа и приеме законопроекта по т. 1. 

 3. Министърът на земеделието и храните да представи законопроекта по т. 1 в 

Народното събрание. 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

БОЙКО БОРИСОВ 

 

И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: 

        ВЕСЕЛИН ДАКОВ 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ: 

 ГЕОРГИ СТОЯНОВ  

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ” В МЗХ: 

    МАГДАЛЕНА ДАКОВА 

 



            

          Проект 

 

 

Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча 

(обн., бр.78 от 2000 г.; изм., бр. 26 от 2001 г.; бр.77 и 79 от 2002 г.; бр. 88 от 2005 г.; бр. 82 

и 108 от 2006 г.; бр. 64 от 2007 г.; бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г.; бр. 6, 80 и 92 от 2009 г., 

бр.73 и 89 от 2010 г., бр. 8, 19, 39 и 77 от 2011 г., бр. 38, 60, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 62 

от 2013 г. и бр. 60 от 2015 г.) 

 

 § 1. В чл. 5, ал. 2, т. 3 думата „скитащи” се заменя с „безпризорни”.  

 

§ 2. В чл. 7 се създават ал. 8 и 9: 

 „(8) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите изготвя 

предложенията по ал. 6 и ал. 7 въз основа на мотивирано писмено искане от: 

1. ловния съвет - за промяна на границите на ловностопанските райони, 

стопанисвани от държавните ловни стопанства, дивечовъдните участъци и базите за 

интензивно стопанисване на дивеча, както й в случаите когато се променят границите им 

с ловностопанските райони на ловните дружини. Към искането се прилага описание на 

границите и площите на новите ловностопански райони, изготвено от лице , регистрирано 

да изработва планове за ловностопански дейности. 

2. съвета по лова към  регионалната дирекция по горите – за промяна на границите на 

ловностопанските райони на ловните дружини. Към искането се прилагат: 

а) протокол с нотариална заверка на подписите от общото събрание на ловната 

дружина, съдържащ решение за изменение на границите на района, взето с обикновено 

мнозинство от членовете на дружината. В  случай на промяна на границите на два или 

повече съседни ловностопански района, протоколи се представят и от съответните 

дружини; 

б) становище на управителния съвет на ловното сдружение по чл. 30 от Закона за 

лова и опазване на дивеча, в чиито състав е ловната дружина. В случай на промяна на 

границите на два съседни ловностопански района, предоставени за стопанисване и 

ползване на дивеча на различни сдружения, становища се представят и от двете 

сдружения; 

в)  описание на границите и площите на новообразуващите се ловностопански 

райони, изготвени от лице, регистрирано да изработва планове за ловностопански 

дейности. 



 (9) В случаите на промяна на границите на ловностопанските райони по чл.7, ал. 7, 

сключените договори за предоставяне на стопанисването и ползването на дивеча в 

ловностопанските райони се изменят едностранно от държавното горско стопанство или 

държавното ловно стопанство спрямо новите граници. 

  

§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения: 

1. В ал. 3 думите „с площ по-голяма от 100 хектара” се заличават. 

2. Алинея 6 се изменя така: 

        „(6) Заявлението по ал. 5 съдържа: 

1. мотиви за изграждане на базата; 

2. капацитет и тип на оградата;  

3. координатен регистър на границата на оградата; 

4. нотариално заверено писмено съгласие от собственика на имота – в случаите когато 

имота не е държавна собственост; 

5. становище от държавното горско стопанство/държавното ловно стопанство, че 

оградената площ е предвидена в действащия ловоустройствен план.” 

 

§ 4. В чл. 9, ал. 19, т. 3 се изменя така: 

„3. да няма парични задължения към държавата и общината, установени с влязъл в 

сила акт на компетентен орган;”. 

 

§ 5. Член  9д се изменя така: 

„Чл. 9д. (1) Държавните ловни стопанства „Воден - Ири Хисар" и „Искър“ съгласно 

приложение № 2 освен функциите и дейностите по чл. 9, ал. 9 се използват и за държавни 

представителни нужди и осъществяват дейностите по организация на официални 

мероприятия на президента на Република България, на председателя на Народното 

събрание и на министър-председателя, както и за научноизледователски и учебни 

дейности. 

(2) За държавно ловно стопанство „Воден - Ири Хисар" не се провежда конкурс по 

чл. 9, ал. 12.” 

 

§ 6. В чл. 16, ал. 1 думите „т. 2-7” се заличават. 

 

§ 7. В чл. 22, ал. 9 думите „изпит след преминаване на нов курс за подготовка” се 

заличават и след думите „се явяват на” се добавя „поправителен изпит през месец 

септември. Лицата, които не са издържали поправителния изпит могат да се явят на изпит 

след преминаване на нов курс за подготовка.”  
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§ 8. В чл. 23а, ал. 1, т. 2 думите „две години, смятано от датата на изключването” се 

заменят с „наказанието”. 

 

§ 9. В чл. 30, ал. 7 след думите „ловно стопанство” се добавя „с 

продължителност на работния ден осем часа”. 

 

§ 10. В чл. 36а , ал. 1, т. 3 съюзът „или” се заменя с „и”. 

 

§ 11. Чл. 39, ал. 2 се изменя така:  

 „(2) Предоставянето на площи за специализирана фуражна база се извършва при 

условия и ред, определени с правилника за прилагането на закона.” 

 

§ 12. В чл. 40, ал. 2 думата „скитащи” се заменя с „безпризорни”. 

 

§ 13. В чл. 43, се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 3 се създават т. 3 и 4: 

„3. лък; 

4. пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула.” 

2. Създава се нова ал.5:  

„(5) Допустимите средства за ловуване по ал.3 т. 3 се определят с правилника за 

прилагането на закона.“ 

3. Досегашната ал. 5 става ал.6 

 

§ 14. В чл. 44, ал. 2 след думите „дива свиня” се добавя „и сърна”. 

 

§ 15.  В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 се създава изречение трето: „Министърът на земеделието и храните по 

предложение на ловния съвет със заповед може да съкрати сроковете за ловуване.“  

2. Алинеи 6, 7, 10 и 11 се отменят. 

 

§ 16. Създава се нов чл. 55: 

„Чл. 55. (1) Забранява се ловуването в дните на: 

1. избори за народни представители за Народно събрание; 

2. избори за народни представители за Велико Народно събрание; 

3. избори за президент и вицепрезидент на републиката; 

4. избори за членове на Европейския парламент от Република България; 



5. избори за общински съветници за съответния район; 

6. избори за кметове на общини, кметове на райони и кметове на кметства за 

съответния район; 

    7. национални референдуми. 

(2) Забранява се групово ловуване в един ловностопански район повече от два 

последователни дни седмично. 

(3) Забраните по ал.1 и 2 не се прилагат при провеждане на организиран ловен 

туризъм.” 

 

§ 17. В чл. 56 се правят следните изменения и  допълнения: 

1. В  ал. 1, в изречение първо след думите „ловно оръжие” се добавя „лък или 

пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула.” 

2. В ал. 4 думата „или” се заличава и след думата „куршум” се добавя „лък или 

пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула”. 

3. В ал. 5 се правят следните изменения и допълнения: 

а) в изречение второ цифрата „10” се заменя с „6”, а след думите „ловни кучета“ се 

добавя „включително кучета за откриване на ранен дивеч“; 

б) създава се трето изречение: „При групово ловуване на сърна се забранява 

използването на ловни кучета.” 

5. Създават се ал. 9 и 10: 

„(9) При улов на дива свиня  се забранява използването на касетъчни и стационарни 

капани, които не са в оградени площи.  

(10) Изключения от забраната по ал. 9 се допускат само за опресняване на кръвта на 

дивечовите популации и улавяне на дивеч за разселване, след издаване на заповед на 

изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите. Редът и условията за 

издаване на заповедта се определят с правилника за прилагането на закона.” 

 

§ 18. В чл. 65а, ал. 1, т. 2 след думите „Изпълнителна агенция по горите” се поставя 

точка и текстът до края на изречението се заличава. 

 

§ 19. В чл. 66, ал. 1 след думите „нейните структури” се добавя „държавните 

предприятия по чл. 163 от Закона за горите”. 

  

§ 20. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 3, т. 12 думата „скитащите” се заменя с безпризорните”. 

2. Създават се ал. 5-11: 

„(5) Лицата по ал. 2 при изпълнение на служебните си задължения се легитимират 



със служебна карта, издадена от съответната регионална дирекция по горите, по образец, 

утвърден от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите. 

(6) Ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча, които са 

сключили договори за стопанисване и ползване на дивеча, назначават най-малко двама 

ловни надзиратели.  

 (7) Ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча представят 

копия от договорите с назначените лица по ал. 6 в съответното държавно горско 

стопанство или държавно ловно стопанство. 

(8) За ловни надзиратели по ал. 6 се назначават лица с лесовъдско образование на 

осемчасов работен ден, при условия и ред, определени с правилника за прилагането на 

закона. 

(9) За изпълнение на функциите по опазване и охрана на дивеча ловните сдружения 

по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча могат да сключват договори и с 

търговци, притежаващи лиценз по Закона за частната охранителна дейност.  

(10) Търговците по ал. 9 трябва да имат сключени трудови договори с лица с 

лесовъдско образование, като минимиалният им брой е в съответствие с ал. 6. За 

сключените договори се уведомява писмено съответното държавно горско стопанство 

или държавно ловно стопанство, като се представят копия от договора по ал. 9 и 

договорите с назначените лица с лесовъдско образование.  

(11) За сключения договор по ал. 9 се уведомява и съответната регионална дирекция 

по горите.”  

 § 21. В чл. 68, ал. 1, в изречение първо цифрата „4” се заличава.  

 

 § 22. В чл. 69 се създава ал. 3: 

„(3) За защита на дивеча, на пастирските кучета извън населените места, на нивото 

на лакътната става се поставя спъвачка с дължина не по-малко от 300 мм и дебелина не 

по-малка от 25 мм.” 

 

§ 23. В чл. 76, ал. 2 след думата „продукти” се добавя „както и обслужващите го 

дейности”. 

 

 § 24. В чл. 83г се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 3 се изменя така:  

„(3) На ловно сдружение, което не изпълни задължението си по чл. 30, ал. 7 и чл. 

67, ал. 6 или ал. 9 се спира ловуването със заповед на изпълнителния директор на 

Изпълнителна агенция по горите или оправомощено от него длъжностно лице. 

Обжалването на заповедта не спира изпълнението й. 
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 2. Създава се ал. 4:  

„(4) На търговец, притежаващ лиценз по Закона за частната охранителна дейност, 

който сключи договор за опазване на дивеча, без да е изпълнил разпоредбите на чл. 67, 

ал. 10 се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.” 

 

 § 25. В чл. 91а думите „овчарски и” се заличават. 

 

 § 26. Създават се чл. 95б и 95в: 

 “Чл. 95б. (1) Наказва се с глоба от 500 до 1000 лева, ако деянието не съставлява 

престъпление, физическо лице, което наруши забраната по чл. 56, ал. 9. 

 (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен 

търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лева. 

Чл. 95в. За други нарушения по този закон и на подзаконовите актове по 

прилагането му наказанието е глоба от 50 до 500 лв., съответно имуществена санкция в 

размер от 100 до 1000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.” 

 

 § 27. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В т. 20 след думата „висше“ се добавя „лесовъдско“, а думите  „в 

Лесотехнически университет” се заличават. 

          2. Създава се т. 34 и 35: 

 „34. „Пастирски кучета” са  кучета, които придружават стадата от домашни 

животни или единични домашни  животни извън населените места.” 

 35. „Безпризорни кучета и котки” са кучета и котки, за които няма видими белези 

и знаци да са избягали или изгубени домашни любимци, като нашийник, видима 

маркировка и елементи на социализация в поведението.” 

  

§ 28. В приложение № 4 към чл. 54, ал. 1  се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Създава се т. 2.1: 

 

2.1.  Групов лов на сърна от 1 октомври до 

   31 октомври 

 

2. Точка 3.2 се изменя така: 

 

3.2.  Групов лов на дива от 1 октомври до 

  свиня 31 декември 



 

2. Tочка 3.3 се отменя. 

3. В т. 22 думите „втората неделя”се заменят с „последния ден”. 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

 

 § 29. (1) Дивечовъдните участъци "Студен кладенец" и "Еледжик" се предоставят 

от съответното държавно предприятие по чл. 163 от Закона за горите на Националното 

сдружение "Съюз на ловците и риболовците в България" чрез пряко договаряне срещу 

заплащане на вноска по чл. 53. 

(2) Договорите по ал. 1 се сключват за срок от 15 години. 

(3) Ползването на дивеча в участъците по ал. 1 се извършва по линия на организиран 

ловен туризъм и за разселване на дивеч. 

 

 § 30. В шестмесечен срок от влизането в сила на този закон ловните сдружения по 

чл. 30 са задължени да назначат ловни надзиратели по чл. 67, ал. 6 или да сключат договор с 

търговец, регистриран по Закона за частната охранителна дейност, съгласно чл. 67, ал. 9. 

 

 § 31. (1) Стопанство "Кричим" се обособява като дивечовъден участък по реда на чл. 

10 и без да са налице условията на чл. 7, ал. 4 и 6 .  

 (2) Стопанисването и ползването на дивеча в участъка по ал. 1 се предоставя на 

Национална служба за охрана срещу заплащане на вноска по чл. 53.  

 

 § 32. За държавното ловно стопанство „Воден - Ири Хисар", съгласно приложение № 

2 не се сключва договор по чл. 9, ал. 33. 

  

 § 33. Сключените договори за предоставяне на стопанисването и ползването на 

дивеча в ловностопанските райони се изменят едностранно от директора на съответното 

държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство, в случаите на промяна на 

границите на ловностопанските райони по чл.7, ал. 7. 

  

§ 34. В Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм.  бр. 

88 и 105 от 2005 г.; бр. 29, 30, 34 и 80 от 2006 г.; бр. 52, 53, 64 и 94 от 2007 г.; бр. 43 от 

2008 г.; бр. 19, 80 и 103 от 2009 г.; бр. 62 от 2010 г.; бр. 89 от 2010 г., бр. 19 и 33 от 2011 

г.,; бр. 32 от 2012 г.; бр. 59 и 77 от 2012 г.; бр. 15, 27 и 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) в 

чл. 49, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В т.1  думите „без мечка” се заличават. 
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2. Точка 2 се отменя. 

 

§ 35. В Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите 

изделия (обн., ДВ, бр. 73 и 88 от 2010 г.;  бр. 26 и 43 от 2011 г.; бр. 44 и 73 от 2012 г.; бр. 

66 от 2013 г.; бр. 68 и 70 от 2013 г.; бр. 53 и 98 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) се правят 

следните допълнения: 

1. Създава се чл. 80а: 

„Чл. 80а. (1) Лицата, стопанисващи дивеча по Закона за лова и опазване на дивеча, 

които имат издадено разрешение за съхранение, могат да предоставят огнестрелно 

оръжие и боеприпаси за ловни цели на физически лица, ловуващи по линия на 

организирания ловен туризъм след представяне на валидни ловен билет и разрешение за 

носене и употреба на съответната категория огнестрелно оръжие, издадено по 

националното законодателство на съответната държава. 

(2) Предоставянето на огнестрелно оръжие и боеприпаси за временно ползване се 

осъществява след сключване на договор, в който задължително се посочват 

идентификационните данни на огнестрелното оръжие, срока на ползване, проведения 

инструктаж за мерките за безопасност и ловностопанския район, в който ще се ползва. 

(3) Служител на лицата, стопанисващи дивеча, пренася огнестрелното оръжие и 

боеприпаси от обекта за съхранение до ловностопанския район по реда на чл. 96, ал. 4 и 

постоянно съпровожда ловуващото лице.” 

2. В чл. 81 се правят следните изменения и допълнения: 

а) създава се нова ал. 4: 

 „(4) Служителите с контролни функции по опазване на горите и дивеча в 

Изпълнителна агенция по горите и нейните структури, държавните предприятия по чл. 

163 от Закона за горите и техните териториални поделения, националните паркове, 

учебно- опитните горски стопанства и ловните сдружения по чл. 30,  могат да съхраняват 

служебното си огнестрелно оръжие и боеприпаси по постоянен адрес.” 

 б) създава се ал. 5: 

 „(5) За получаване на разрешение за съхранение на огнестрелно оръжие и 

боеприпаси, служителите по ал. 4 подават заявление по образец до директора на Главна 

дирекция „Национална полиция” към Министерството на вътрешните работи или до 

началника на съответното Районно полицейско управление на Министерството на 

вътрешните работи по постоянен адрес, придружено от: 

 1. копие на разрешението за носене и употреба, получено по реда на ал.2; 

 2. декларация, че огнестрелните оръжия и боеприпаси за тях ще се съхраняват при 

условията на чл. 98; 
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 3. съгласие на работодателя; 

 4. документ за платена държавна такса.” 

 в) досегашната ал. 4 става ал. 6. 

 

§ 36. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 

88,  94 и 105 от 2005 г.; бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г.; бр. 36, 43 и 71 от 2008 г.; бр. 12, 

32, 42, 80 и 82 от 2009 г.; бр. 61 и 73 от 2010 г.; бр. 8 и 19 от 2011 г.; бр. 38, 59, 77 и 102 от 

2012 г.; бр. 15 и 109 от 2013 г.; бр. 53 и 107 от 2014 г. и бр. 12 от 2015 г.) в чл. 32 се 

създава нова ал. 6: 

„(6) Със заповедта по ал.1 министърът на земеделието и храните определя частите 

от водните обекти, попадащи в границите на държавните ловни стопанства и сроковете, в 

които се забранява любителския риболов.” 
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М О Т И В И 

КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА 

ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА 

       

Предлаганите с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и 

опазване на дивеча промени са свързани основно с подобряването на организацията на 

ловната площ при обособяване на ловностопанските райони на ловните дружини и 

ловностопанските райони на оградени площи, уеднаквяване правилата, осигуряващи 

упражняването на правото на лов, намаляване на сроковете за групов лов, въвеждане на 

възможност за групов лов на сърна и не на последно място въвеждане на задължение за 

ловните сдружения да осигурят охрана и по-добър контрол в районите, които 

стопанисват. 

Съгласно разпоредбата на чл. 7 от Закона за лова и опазване на дивеча, към 

настоящия момент  границите на ловностопанските райони се определят със заповед на 

министъра на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на 

Изпълнителната агенция по горите.  С цел  засилване на стабилността и гарантиране в 

най-висока степен интересите на ловците при промяна на границите на 

ловностопанските райони в разработения проект на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за лова и опазване на дивеча подробно е разписана процедурата и необходимите 

документи при промяна границите на районите. Във връзка с изложеното и с цел  

създаване на необходимата законова основа за промяна само в изключителни случаи на 

границите на държавните ловни стопанства, в разработения проект на Закон за 

изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, е предвидена 

възможност промяната да се извършва след решение на Ловния съвет към 

Изпълнителната агенция по горите.  

Разработеният проект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на 

дивеча цели по-добра регулация при промяна в границите на ловностопанските райони 

на ловните дружинки, като се дава възможност на  съветите по лова да определят кои 

граници да бъдат променяни по предложение на управителните съвети на ловните 

сдружения. По този начин ще бъде прекратена практиката на оказване на опити за 

въздействие върху директорите на държавните горски и държавните ловни стопанства 

при промяна на границите на ловностопанските райони на ловните дружини. 

С цел регламентиране на по-строг режим при изграждането на оградени площи в 

чл. 8 се въвеждат допълнителни изисквания към стопанисващите дивеча  при подаване 

на заявлението в Изпълнителната агенция по горите, както и са разписани изискуемите 

документи. 



В разработения проект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване 

на дивеча е въведено изискването ловните сдружения да назначават специалист по ловно 

стопанство и ловни надзиратели на пълен работен ден. По този начин ще бъде завишен 

контролът върху дейността на ловните дружини и ще се осъществява по-ефективна 

охрана на дивеча в ловностопанските райони предоставени за стопанисване и ползване 

на дивеча. 

Проектът на ЗИД на ЗЛОД предвижда забрана за използването на капани за улов 

на дива свиня. По този начин ще се намали значително създаденото през последните 

години обществено недоволство и ще се допринесе за общата политика на хуманно 

отношение към животните. 

С цел изпълнение на задълженията, произтичащи от чл. 12 и 16 от Директива 

1992/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания на дивата флора и фауна (по 

отношение на кафявата мечка) и вече поетия от българската страна ангажимент за 

привеждане на Закона за лова и опазване на дивеча в съответствие с европейското 

законодателство е предвидена  пълна забрана за ловуване на кафява мечка в страната. 

Във връзка с уеднаквяване на разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча и 

Закона за биологичното разнообразие, проектът предвижда издаването на разрешително 

за отстрел на мечка да бъде извадено от ловния закон и вменено като задължение на 

министъра на околната среда и водите.  

Въвежда се изискването ловуването да се извършва освен с гладкоцевно или 

нарезно огнестрелно ловно оръжие и с лъкове.  

Създава се възможност лицата, стопанисващи дивеча по Закона за лова и 

опазване на дивеча, които имат издадено разрешение за съхранение на ловно оръжие и 

боеприпаси да могат да го предоставят за ловни цели на физически лица, ловуващи по 

линията на организирания ловен туризъм, след представяне на валиден билет и 

разрешение за носене и употреба на съответната категория ловно, огнестрелно оръжие. 

Също така се облекчава режима за съхранение на служебното огнестрелно оръжие от 

служителите с контролни функции, които ще могат да го съхраняват по постоянен адрес.  

Проектът за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча 

предвижда регламентирането на груповия лов на сърна, поради увеличения запас от този 

вид през последните години. При провеждането на този вид лов се предвижда забрана за 

използването на кучета. 

 Предвидено е и уеднаквяване на срока за групово ловуване на дива свиня както в 

заградените площи, така и на свобода и въвеждане на забрана за групово ловуване на 

дивата свиня след 31 декември, което изискване е съобразено с биологията на вида. 

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 опазването на кафявата мечка и превеждането на Закона в съответствие с 

европейското законодателство. 

 


