ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по земеделието и горите
ПРОЕКТ!
РАБОТЕН ДОКЛАД
за
второ гласуване
на
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.)
Комисията подкрепя текста
на вносителя за наименование на закона.
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на случаите,
определени в този закон"
2. Създава ал. 3:
(3) Дивечът, закупен от лицата по чл. 34, ал. 1, т. 3, 4 и 5, който се отглежда
във ферми и бази за интензивно стопанисване на дивеча, е собственост на лицата,
които са го закупили."
Предложение на н.п. Евдокия Манева и н.п. Иван Костов
В § 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2 в предложената ал. 3 след края на изречението точката да се
замени със запетая и да се добави: "докато е в базите за интензивно
отглеждане ".
2. Създава се нова алинея:
"Частният дивеч се маркира съгласно инструкция на Председателя на
Държавната агенция по горите ".
Комисията подкрепя предложението по т. 1 по принцип, а по т. 2 беше
оттеглено.
Предложение на н.п.Стела Банкова и н.п. Минчо Христов
Да не се приема по §1, т. 2, ал. 3
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на §1:

§ 1. В чл. 2 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя: „с изключение на случаите, определени с
този закон"
2. Създава ал. 3:
(3) Дивечът, закупен от лицата по чл. 34, ал. 1, т. 3, 4 и 5, който се
отглежда във ферми и бази за интензивно стопанисване на дивеча е тяхна
собственост, докато е в оградените площи."
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1
2. Създава се ал. 2:
„(2) При осъществяване на държавната политика в ловното стопанство,
Държавната агенция по горите се подпомага от Националното ловно сдружение,
което участва в дейностите по организацията на ловната площ, предоставена на
сдруженията, стопанисването и опазването на дивеча."
Предложение на н.п. Георги Юрукое и гр.н.п.
В § 2 относно чл. 4, в ал. 2 накрая точката да се замени със запетая и да се
добави „както и от други юридически лица, чиято основна дейност е свързана с
опазването, възстановяването и съхраняването на генофондовото и видово
разнообразие на дивеча. "
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Светослав Спасов и н.п. Лъчезар Иванов
В § 2 относно чл. 4 ал. 2 се отменя.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Венцислав Върбанов
§ 2 относно чл. 4.
Предложената ал. 2 да бъде заличена.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста но вносителя за § 2.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 5 се отменя
2. В ал. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „по предложение на:
1. председателя на Националното ловно сдружение - за ловностопанските
райони на ловните сдружения;
2. заместник-председателя на Държавната агенция по горите - за
ловностопанските райони на държавните ловни стопанства и дивечовъдните
участъци."
3. С ъ з д а в а се ал. 7:

•
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„(7) Предложенията за промяна на границите между ловностопанските
райони на държавните ловни стопанства и дивечовъдните участъци и на ловните
сдружения се правят съвместно от заместник-председателя на Държавната агенция
по горите и председателя на Националното ловно сдружение."
Предложение на н.п. Стоян Проданов
В чл. 7:
В т. 2 относно ал. 6, т. 1 думата
«Управителния съвет».

«Председателя»

се заменя с

Комисията подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Венцислав Върбанов
§ 3 т.2 относно чл.7, ал.б, т.1.
В ал.б накрая се поставя запетая и се добавя по предложения на Ловните
сдружения.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Евдокия Манева и н.п. Иван Костов
В § 3 да отпаднат точки 1 и 3.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Светослав Спасов и н.п. Лъчезар Иванов
В § 3 относно чл. 7, в т. 2 относно ал. 6, т.1 придобива следното
съдържание:
„Ловните
сдружения — за ловностопанските райони на ловните
сдружения "
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Васил Паница
В § 3, чл. 7, ал.б и ал. 7 се правят следните изменения и допълнения:
- В ал. б, накрая се поставя запетая и се добавя „по предложение на:
1. Националното ловно сдружение — за ловностопанските райони на
ловните сдружения, по критерии определени от правилника за приложение на
закона;
2. Държавната агенция по горите — за ловностопанските райони на
държавните ловни стопанства и дивечовъдните участъци. "
- Ал. 7 се изменя така:
„ (7) Предложенията за промяна на границите между ловностопанските
райони на държавните ловни стопанства и дивечовъдните участъци и на
ловните сдружения се правят съвместно от Държавната агенция по горите и
Националното ловно сдружение. "
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Комисията подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Христо Бисеров
а/в чл. 7,ал. 6 отпадат точки 1 и 2 и ал. 7;
6/ в чл. 7, ал. 6, т. 1 думата "председателя " се заменя с израза "Управителния
съвет";
в/ в чл.7,ал.7 думата "председателя" се заменя с израза "Управителния
съвет ".
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията предлага следната редакция на § 3.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5:
а) точка 1 се изменя така:
" 1 . ловностопански райони на ловните сдружения по чл. 30;"
б) точка 3 се изменя така:
" 3 . ловностопански райони на оградени площи"
2. В ал. 6 се създава изречение второ: "За ловностопанските райони на
ловните сдружения заповедта се издава по предложение на Управителния
съвет на Националното ловно сдружение."
3. Създава се ал. 7:
„(7) Предложенията за промяна на границите между ловностопанските
райони на държавните ловни стопанства и дивечовъдните участъци и на
ловните сдружения се правят съвместно от Държавната агенция по горите и
управителния съвет на Националното ловно сдружение."
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „на бази за интензивно стопанисване на дивеча" се заменят
с „в ловностопанските райони на оградени площи", а числото „5" се заменя със
„100"
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Председателят на Държавната агенция по горите дава писмено
разрешение за изграждане на оградени площи в границите на ловностопанските
райони.
(5) За изграждане на оградените площи по ал. 4, лицата, стопанисващи
дивеча, подават заявление до председателя на Държавната агенция по горите."
Предложение на н.п. Евдокия Манева и н.п. Иван Костов
По §4
В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. Да отпадне предложената промяна на ал.З.
2. Новата ал. 4 да се допълни, както следва: след думите "на
ловностопанските райони " се добавя "след оценка по ОВОС и екологична оценка
за зоните от мрежата "Натура 2000 ".
3. Да се добави нова ал. 6 със следния текст:

„ (6). Заявлението по ал. 5, включва мотиви за изграждане на базата,
капацитет, тип на оградата и координатен регистър на границата на
оградата. "
4. Добавя се нова ал. 7 със следното съдържание:
„ (7). Забранява се лова в оградените площи ".
Предложението беше оттеглено по т. 1 и 4, а в останалата част се
подкрепя от комисията по принцип.
Комисията предлага следната редакция на §4.
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „на бази за интензивно стопанисване на дивеча" се
заменят с „в ловностопанските райони на оградени площи", а числото „5" се
заменя със „100"
2. Създават се ал. 4 - 6:
„(4) Председателят на Държавната агенция по горите дава писмено
разрешение за
изграждане
на
оградени
площи
в
границите на
ловностопанските райони, след екологична оценка за зоните от мрежата
"Натура 2000".
(5) За изграждане на оградените площи по ал. 4, лицата, стопанисващи
дивеча, подават заявление до председателя на Държавната агенция по горите.
(6) Заявлението по ал. 5, включва мотиви за изграждане на базата,
капацитет, тип на оградата и координатен регистър на границата на
оградата."

§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 8 се отменя;
2. Създават се ал. 11-16:
" ( П ) Дейността на държавните ловни стопанства по ал. 2, както и тяхното
имущество, не може да бъде обект на концесия по смисъла на Закона за
концесиите.
(12) Държавните ловни стопанства по ал. 1 могат да сключват с трети лица
договори за съвместно извършване на посочените в ал. 2 дейности, както и за
дейности, свързани с подобряване на местообитанията на дивеча. Договорите се
сключват за срок не по-дълъг от 15 години.
(13) Най-малко веднъж годишно в срок до 30 ноември на текущата година,
комисия назначена със заповед на председателя на Държавната агенция по горите,
извършва проверка по изпълнение на договорите от юридическите лица. За
резултатите от проверката се изготвя доклад, който се изпраща до председателя на
Държавната агенция по горите.
(14) Въз основа на резултатите от проверката по ал. 13 се подписват
допълнителни споразумения, с които се определят конкретните дейности и
мероприятия, които ще бъдат извършени в изпълнение на договора през
следващата календарна година.
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(15) По предложение на Ловния съвет към Държавната агенция по горите,
председателят на Държавната агенция по горите може да назначава проверки по
изпълнение на договорите.
(16) Договорите по ал. 12, както и допълнителните споразумения към тях,
влизат в сила след утвърждаването им от председателя на Държавната агенция по
горите."
Предложение на н.п. Васил Калинов
В § 5 относно чл. 9:
В ал. 12 накрая се добавя: "Държавните ловни стопанства, определени със
списък, приложение № 4, могат да сключват договори за съвместно извършване
на посочените в ал. 2 дейности за не повече от 33 на сто от териториалния си
обхват на дейност. "
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Георги Юруков и гр.н.п.
В § 5 относно чл. 9, в ал. 12, изречение второ числото „15" да се замени с
„20".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Евдокия Манева и н.п. Иван Костов
В § 5, т. 2 да отпаднат новите ал. 10-16.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение на н.п. Васил Паница
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
- текста "1. Алинея 8 се отменя " — да отпадне;
- Ал. 12, добива следния вид:
"(12) Държавните ловни стопанства по ал. 1 могат да сключват с трети
лица договори за съвместно извършване на посочените в ал. 2 дейности.
Договорите се сключват за срок не по-дълъг от 15 години. "
- Ал. 15 добива следния вид:
"(15) Председателят на Държавната агенция по горите може да
назначава проверки по изпълнение на договорите по всяко време. "
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение на н.п.Стела Банкова и н.п. Минчо Христов
По §5 да не се приема чл. 9, ал. 12 /Държавните ловни стопанства могат
да сключват и.../
Да не се отменя ал. 8 от чл. 9
Да не се приемат ал. 14 и ал. 16 от чл. 9
6

Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на § 5.
§ 5. В чл. 9 се п р а в я т следните изменения и допълнения:
1. Алинея 8 се отменя;
2. Създават се ал. 11-24:
"(11) Дейността на държавните ловни стопанства по ал. 2, както и
тяхното имущество, не може да бъде обект на концесия по смисъла на Закона
за концесиите.
(12) Държавните ловни стопанства по ал. 1 могат да с к л ю ч в а т договори
с трети лица за съвместно извършване на посочените в ал. 2 дейности.
Договорите се сключват за срок до 15 години.
(13) Договор за съвместно извършване на дейностите по ал. 2 може да
сключи лице, което:
1. не е обявено в несъстоятелност, не е в производство по
несъстоятелност или в л и к в и д а ц и я ;
2. няма просрочени задължения към държавата или общините,
установени с влязъл в сила акт;
3. не е лишено от право да упражнява търговска дейност;
4. да не е осъден за банкрут;
5. не е осъждано с влязла в сила присъда за престъпление против
собствеността или престъпление против стопанството, освен ако е
реабилитиран;
6. има сключен трудов договор със специалист по ловно стопанство с
висше образование с не по-малко от 3 години стаж в областта на ловното
стопанство, назначен за стопанисване на дивеча.
(14) Изискванията по ал. 13, т. 3, 4 и 5 се отнасят И ???за управителите и
изпълнителните членове на управителните органи на лицето по ал. 13.
(15) Обстоятелствата по ал. 13, т. 1, 2, 4 и 5 се удостоверяват с документ
от съответния компетентен орган, а по ал. 13, т. 3 - с д е к л а р а ц и я . "
(16) Най-малко веднъж годишно в срок до 30 ноември на текущата
година, комисия назначена със заповед на председателя на Държавната
агенция по горите, извършва проверка по изпълнение на договорите от
юридическите лица. За резултатите от проверката се изготвя доклад, който се
изпраща до председателя на Държавната агенция по горите.
(17) Въз основа на резултатите от проверката по ал. 16 се подписват
допълнителни споразумения, с които се определят конкретните дейности и
мероприятия за изпълнението на договора през следващата календарна
година.
(18) Договорите по ал. 12, както и допълнителните споразумения към
тях, влизат в сила след утвърждаването им от председателя на Държавната
агенция по горите.
(19) Държавните ловни стопанства публикуват на страницата на
Държавната агенция по горите в интернет покана за сключване на договор
по ал. 12 със зададени предварителни параметри по видове дейности или
обекти.
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(20) В срок не по-рано от един месец от публикуване на поканата по ал.
19, заинтересованите лица подават до Държавната агенция по горите своите
оферти, към които прилагат документите по ал. 15 и инвестиционна
програма.
(21) В 1-седмичен срок от подаване на офертите, комисия, назначена със
заповед на председателя на Държавната агенция по горите, ги разглежда като
оценява стойността на предлаганата инвестиция и срока за изпълнение,
съобразно финансовия потенциал и финансовите резултати през последните
три години на съответното предприятие. Условията и редът за разглеждане и
оценяване на офертите се определят в правилника да прилагане на закона.
(22) След разглеждане на офертите по ал. 21 комисията предлага на
председателя на Държавната агенция по горите да сключи договор със
съответния кандидат или да прави мотивиран отказ.
(23) При сключване на договора, кандидатът представя банкова
гаранция за изпълнението му.
(24) Председателят на Държавната агенция по горите може да
назначава проверки по изпълнението на договорите по всяко време."

§ 6. Създават се чл. 9д - 9и:
"Чл. 9д (1) Държавните ловни стопанства "Воден - Ири Хисар" и "Искър" са
юридически лица със статут по чл. 9, ал. 1, със седалища съответно в с. Острово,
Област Разград, и в гр. Самоков и се управляват от Министерския съвет.
(2) Държавните ловни стопанства по ал. 1 освен основния предмет на дейност
по чл. 9, ал. 2 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 министърпредседателя.
(3) Държавните ловни стопанства по ал.. 1 могат да осъществяват и други
дейности, произтичащи от и свързани с основния им предмет на дейност за
подобряване на финансово-икономическото им състояние - ловен туризъм, конен
туризъм, фотолов, изложби на трофеи, дървообработка и реализация на
продукцията, реклама.
(4) Имуществото на държавните ловни стопанства по ал. 1 се състои от
имущество, предоставено им по вид, обем и стойност от Министерския съвет и от
имущество, придобито от тях в резултат на дейността им. Имуществото,
придобито в резултат на стопанската им дейност, е частна държавна собственост и
се ползва от държавните ловни стопанства за осъществяване на дейността им.
Държавните ловни стопанства по ал. 1 са длъжни да опазват предоставеното им
имущество, както и придобитото в резултат на дейността им с грижата на добър
стопанин.
(5) Държавните ловни стопанства по ал. 1 не могат да извършват
разпоредителни сделки с имуществото по ал. 4, както и да учредяват вещни права,
ипотеки, залози и други вещни тежести върху него. Разпореждането с недвижимо
имущество и учредяването на вещни права се извършват е решение на
Министерския съвет.
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(6) Имуществото по ал. 4 не може да служи за обезпечаване на вземанията на
трети лица.
(7) Държавните ловни стопанства по ал. 1 отговарят за задълженията си до
размера на имуществото си по ал. 4.
(8) Държавните ловни стопанства по ал. 1 не могат да участват в търговски и
граждански дружества, в юридически лица с нестопанска цел и в други форми на
сдружаване.
(9) Държавните ловни стопанства по ал. 1 не подлежат на приватизация по
реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и не могат да се
предоставят на концесии.
(10) За държавните ловни стопанства по ал. 1 се прилагат правилата за
стопанисване, ползване и опазване на дивеча, регламентирани в този закон.
Чл. 9е. (1) Държавните ловни стопанства по чл. 9д, ал. 1 са администратори на
следните приходи:
1. субсидии от бюджета на Министерския съвет;
2. такси, определени със закона;
3. целево предоставени средства от държавния бюджет за специални програми,
когато за това има решение на компетентните органи;
4. дарения, завещания и спонсорство;
5. постъпления от лихви по депозити;
6. средства от продажба на вещи, отнети в полза на държавата;
7. глоби и имуществени санкции за административни нарушения по този
закон;
8. приходи от услуги и дейности, свързани с предмета им на дейност;
9. други приходи, определени с нормативен акт.
(2) Държавните ловни стопанства по чл. 9д, ал. 1 се подпомагат от държавата
чрез бюджета на Министерския съвет за дейностите по чл. 9, ал. 2, т. 1-5 и ал. 3 и
за дейностите по чл. 9д, ал. 2.
(3) Средствата по ал. 1 се разходват от държавните ловни стопанства по чл. 9д,
ал. 1 за:
1. осъществяване на предмета им на дейност;
2. административни разходи;
3. други дейности, предвидени с нормативен акт.
Чл. 9ж. Органи на управление на държавните ловни стопанства по чл. 9д, ал. 1
са:
1. министър-председателят;
2. директорът.
Чл. 9з.(1) Министър-председателят или оправомощено от него длъжностно
лице:
1. упражнява правата на собственост на държавата в държавните ловни
стопанства по чл. 9д, ал. 1 и провежда политиката на държавата в областта на
организацията на ловните площи, опазването и стопанисването на дивеча;
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2. утвърждава годишния финансов план и годишната програма за дейността на
държавните ловни стопанства по чл. 9д, ал. 1;
3. одобрява годишния счетоводен отчет и отчета за дейността на държавните
ловни стопанства по чл. 9д, ал. 1;
4. упражнява контрол по опазване на имуществото на държавните ловни
стопанства по чл. 9д, ал. 1 и по опазване на нормативните актове и финансовата
дисциплина;
5. утвърждава структурата, длъжностното разписание и средствата за работна
заплата, както и последващите промени в съответствие с годишния финансов
отчет;
6. сключва договорите за управление въз основа на проведен конкурс и
освобождава от длъжност и от отговорност директорите на държавните ловни
стопанства по чл. 9д, ал. 1;
7. командирова, разрешава отпуските и налага дисциплинарни наказания по
Кодекса на труда на директорите на държавните ловни стопанства по чл. 9д, ал. 1;
8. назначава дипломирани експерт-счетоводители за заверка на годишния
счетоводен отчет;
9. назначава проверки на дейността на държавните ловни стопанства по чл. 9д,
ал. 1;
10. назначава и освобождава заместник-директорите и главните счетоводители;
11. одобрява вътрешни правила за организацията на дейността и ползването на
държавните ловни стопанства по чл. 9д, ал. 1;
12. по предложение на директора на държавното ловно стопанство утвърждава
цени за дейностите по чл. 9д, ал. 2 и 3;
13. изпълнява и други функции, свързани с управлението на държавното ловно
стопанство, в съответствие с нормативните актове.
(2) Органът по чл. 9ж, ал. 1, т. 1 в случая по ал. 1, т. 6 сключва договорите за
управление с директорите на държавните ловни стопанства за срок 5 години.
Директорът на държавното ловно стопанство може да бъде лице, което има висше
лесовъдско образование с образователна степен "магистър" и на по-малко от 5 г.
трудов стаж по специалността;
(3) Органът по чл. 9ж, ал. 1, т. 1 в изпълнение на правомощието си по ал. 1, т.
10 назначава заместник-директорите на държавните ловни стопанства по чл. 9д,
ал. 1 за срок 5 години въз основа на проведен конкурс. Заместник-директор може
да бъде лице, което отговаря на изискванията на ал. 2.
(4) Органът по чл. 9ж, ал. 1, т. 1 освобождава преди изтичане на срока, за който
е назначен, директор, който:
1. нарушава клаузите на сключения договор за управление;
2. е подал писмено едномесечно предизвестие за прекратяване на договора за
управление;
3. е във фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6
месеца.
(5) В случаите по ал. 4, т. 1 органът по чл. 9ж, ал. 1, т. 1 освобождава директора
въз основа на мотивирано предложение на оправомощеното длъжностно лице по
чл. 9ж, ал. 2.
- ~

(6) Министър-председателят може да делегира правомощията си на
длъжностно лице от администрацията на Министерския съвет, с изключение на
правомощията си по ал. 1, т. 3 и 6.
Чл. 9и (1) Директорът на държавното ловно стопанство по чл. 9д, ал. 1:
1. представлява държавното ловно стопанства пред държавните органи,
съдилищата и пред трети лица в страната и в чужбина;
2. осъществява оперативното ръководство на държавното ловно стопанство;
3. сключва договори за дейностите на държавното ловно стопанство;
4. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работниците и
служителите и разрешава отпуските по Кодекса на труда;
5. утвърждава поименното разписание на длъжностите и длъжностните
характеристики;
6. командирова със заповед служителите и работниците в страната и чужбина;
7. организира обучението, квалификацията и преквалификацията на
служителите и работниците;
8. награждава и налага дисциплинарни наказания на служителите и
работниците;
9. изготвя и представя за одобряване от органа по чл. 9ж, ал. 1, т. 1 на годишния
счетоводен отчет;
10. изготвя и представя на органа по чл. 9ж, ал. 1, т. 1 годишния доклад за
дейността на държавното ловно стопанство;
11. организира разработването на вътрешните актове за дейността на
държавното ловно стопанство;
12. осъществява сътрудничество с български и международни институции,
свързано с дейността на държавното ловно стопанство;
13. извършва разпореждане с движими вещи по реда на действащото
законодателство, взема решения за бракуване на дълготрайни материални активи,
взема решение и сключва договори за ползване на краткосрочни кредити след
предварително съгласуване с органа по чл. 9ж, ал. 1, т. 1;
14. прави предложения за структурата, длъжностното разписание и средствата
за работна заплата, както и последващи промени в тях;
15. упражнява контрол по спазването на нормативните актове и финансовата
дисциплина;
16. предлага за одобряване от органа по чл. 9ж, ал. 1, т. 1 на вътрешни правила
за организацията на дейността на държавното ловно стопанство;
17. изпълнява и други функции, възложени му с нормативен акт.
(2) В изпълнение на своите правомощия директорът на държавното ловно
стопанство се подпомага от заместник-директор. Заместник-директорът изпълнява
правомощията по ал. 1, т. 6, 7, 11, 12 и 17 по заместване, а в останалите случаи след изрично упълномощаване за всеки конкретен случай."
Предложение на н.п.Стела Банкова и н.п. Минчо Христов
По §6, т. 1 от чл. 9ж да не се приема, както и да не се приема чл. 9з.~
Комисията не подкрепя предложението.
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Комисията предлага следната редакция на §6.
§ 6. Създават се чл. 9д - 9и:
"Чл. 9д (1) Държавните ловни стопанства "Воден - Ири Хисар" и
"Искър", съгласно приложение № 1 със седалища съответно в с. Острово,
Област Разград, и в гр. Самоков се управляват от Министерския съвет.
(2) Държавните ловни стопанства по ал. 1 освен основния предмет на
дейност по чл. 9, ал. 2 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.
(3) Държавните ловни стопанства по ал. 1 могат да осъществяват и други
дейности, произтичащи от и свързани с основния им предмет на дейност за
подобряване на финансово-икономическото им състояние - ловен туризъм,
конен туризъм, фотолов, изложби на трофеи, дървообработка и реализация на
продукцията, реклама.
(4) Имуществото на държавните ловни стопанства по ал. 1 се състои от
имущество, предоставено им по вид, обем и стойност от Министерския съвет
и от имущество, придобито от тях в резултат на дейността им. Имуществото,
придобито в резултат на стопанската им дейност, е частна държавна
собственост и се ползва от държавните ловни стопанства за осъществяване на
дейността им. Те са длъжни да опазват предоставеното им имущество, както
и придобитото в резултат на дейността им с грижата на добър стопанин.
(5) Разпореждането с недвижимо имущество на държавните ловни
стопанства по ал. 1, както и учредяването на вещни права се извършва само с
решение на Министерския съвет.
(6) Имуществото по ал. 4 не може да служи за обезпечаване на
вземанията на трети лица.
(7) Държавните ловни стопанства по ал. 1 отговарят за задълженията си
до размера на имуществото си по ал. 4.
(8) Държавните ловни стопанства по ал. 1 не могат да участват в
търговски и граждански дружества, в юридически лица с нестопанска цел и в
други форми на сдружаване.
(9) Държавните ловни стопанства по ал. 1 не подлежат на приватизация
и не могат да се предоставят на концесии.
(10) Контролът по изпълнение на ловностопанските мероприятия в
държавните ловни стопанства по ал. 1 се осъществява от Държавната
агенция по горите.
Чл. 9е. (1) Държавните ловни стопанства по чл. 9д, ал. 1 са
администратори на следните приходи:
1. субсидии от бюджета на Министерския съвет;
2. такси, определени със закона;
3. целево предоставени средства от държавния бюджет за специални
програми, когато за това има решение на компетентните органи;
4. дарения, завещания и спонсорство;
5. постъпления от лихви по депозити;
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6. средства от продажба на вещи, отнети в полза на държавата;
7. глоби и имуществени санкции за административни нарушения по този
закон;
8. приходи от услуги и дейности, свързани с предмета им на дейност;
9. други приходи, определени с нормативен акт.
(2) Държавните ловни стопанства по чл. 9д, ал. 1 се подпомагат от
държавата чрез бюджета на Министерския съвет за дейностите по чл. 9, ал. 2,
т. 1-5 и ал. 3 и за дейностите по чл. 9д, ал. 2.
(3) Средствата по ал. 1 се разходват за:
1. осъществяване на предмета им на дейност;
2. административни разходи;
3. други дейности, предвидени с нормативен акт.
Чл. 9ж. Органи на управление на държавните ловни стопанства по чл. 9д,
ал. 1 са:
1.министър-председателят;
2.директорът.
Чл. 9з.(1) Министър-председателят или оправомощено от него длъжностно
лице упражнява правата на собственост на държавата в държавните ловни
стопанства по чл. 9д, ал. 1 и провежда политиката на държавата в областта
на организацията на ловните площи, опазването и стопанисването на дивеча
като:
1. утвърждава годишния финансов план и годишната програма за
дейността;
2. одобрява годишния счетоводен отчет и отчета за дейността;
3. упражнява контрол по опазване на имуществото на държавните ловни
стопанства и по спазване на нормативните актове и финансовата
дисциплина;
4. утвърждава структурата, длъжностното разписание и средствата за
работна заплата, както и последващите промени в съответствие с годишния
финансов отчет;
5. сключва договорите за управление въз основа на проведен конкурс и
освобождава от длъжност и от отговорност директорите;
6. командирова, разрешава отпуските и налага дисциплинарни наказания
по Кодекса на труда на директорите;
7. назначава дипломирани експерт-счетоводители за заверка на годишния
счетоводен отчет;
8. назначава проверки за изпълнение на дейността;
9. назначава и освобождава заместник-директорите и главните
счетоводители;
10. одобрява вътрешни правила за организация на дейността и ползването;
11. по предложение на директора на държавното ловно стопанство
утвърждава цени за дейностите по чл. 9д, ал. 2 и 3;
12. изпълнява и други функции, свързани с управлението на държавното
ловно стопанство, в съответствие с нормативните актове.
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(2) Органът по чл. 9ж, т. 1 сключва договорите за управление в случая по
ал. 1, т. 5 с директорите на държавните ловни стопанства за срок 5 години.
Директорът на държавното ловно стопанство може да бъде лице, което има
висше лесовъдско образование с образователна степен "магистър" и на помалко от 5 г. трудов стаж по специалността.
(3) Органът по чл. 9ж, т. 1 назначава заместник-директорите на
държавните ловни стопанства по чл. 9д, ал. 1 за срок 5 години въз основа на
проведен конкурс. Заместник-директор може да бъде лице, което отговаря на
изискванията на ал. 2.
(4) Органът по чл. 9ж, т. 1 освобождава преди изтичане на срока, за който е
назначен, директор, който:
1. не изпълнява договора за управление;
2. е подал писмено едномесечно предизвестие за прекратяване на договора
за управление;
3. е в обективна невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6
месеца.
(5) Министър-председателят може да делегира правомощията си на
длъжностно лице от администрацията на Министерския съвет, с изключение
на правомощията си по ал. 1, т. 2 и 5.
Чл. 9и (1) Директорът на държавното ловно стопанство по чл. 9д, ал. 1:
1. представлява държавното ловно стопанства;
2. осъществява оперативното ръководство на държавното ловно
стопанство;
3. сключва договори за дейностите на държавното ловно стопанство;
4. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работниците и
служителите и разрешава отпуските по Кодекса на труда;
5. утвърждава щатното разписание на длъжностите и длъжностните
характеристики;
6. командирова със заповед служителите и работниците в страната и
чужбина;
7. организира обучението, квалификацията и преквалификацията на
служителите и работниците;
8. награждава и налага дисциплинарни наказания на служителите и
работниците;
9. изготвя и представя за одобряване от органа по чл. 9ж, т. 1 годишния
счетоводен отчет;
10. изготвя и представя на органа по чл. 9ж, т. 1 годишния доклад за
дейността на държавното ловно стопанство;
11. организира разработването на вътрешните актове за дейността на
държавното ловно стопанство;
12. осъществява сътрудничество с български и международни институции,
свързано с дейността на държавното ловно стопанство;
13. извършва разпореждане с движими вещи по реда на действащото
законодателство, взема решения за бракуване на дълготрашш материални
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а к т и в и , взема решение и сключва договори за ползване на краткосрочни
кредити след предварително съгласуване с органа по чл. 9ж, т. 1;
14. прави предложения за структурата, длъжностното разписание и
средствата за работна заплата, както и последващи промени в тях;
15. упражнява контрол по спазването на нормативните актове и
финансовата дисциплина;
16. предлага за одобряване от органа по чл. 9ж, т. 1 на вътрешни правила
за организацията на дейността на държавното ловно стопанство;
17. изпълнява и други функции, възложени му с нормативен акт.
(2) В изпълнение на своите правомощия директорът на държавното ловно
стопанство се подпомага от заместник-директор. Заместник-директорът
изпълнява правомощията по ал. 1, т. 6, 7, 11, 12 и 17 по заместване, а в
останалите случаи — след изрично оправомощаване за всеки конкретен
случай."
§ 7. В чл. 12, ал. 1 думите "могат да се обособяват развъдници за определен
период" се заменят с "се обособяват развъдници за периода на действие на
ловоустройствените проекти по чл. 13"
Предложение на н.п. Васил Паница
§ 7 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение на н.п. Георги Юрукое и гр.н*п.
В § 7 относно чл. 12 след думите „ по чл. 13" да се добави „ с площ не помалка от 10 на сто от територията на съответния ловностопански район ".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Евдокия Манева и н.п. Иван Костов
В § 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. Чл. 12, ал. 1 да се промени, както следва:
„ (1) Ключови места за размножаване, сватбуване, токуване, почивка и
хранене на дивеча се обособяват като ловни развъдници. В тях се провеждат
планираните ловностопански мероприятия, без да се ловува, с изключение на
хищници и подборно. "
2. Да се въведат нови алинеи 3, 4, 5 и 6, както следва:
"(3) Площта на ловните развъдници е не по-малка от 10 % от площта на
горския фонд наловноспанскитерайони".
"(4)
Не се допуска ловуване в ловностопанските райони, в които няма
обособени ловни развъдници" (да влезе в сила след пет години с текст в преходни
и заключителни разпоредби).
"(5) Минималната площ на един ловен развъдник за едър дивеч е 100-ха.
"(6) Ловните развъдници се подбират съгласно инструкция на председателя
на ДАГ.
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Комисията подкрепя предложението по принцип по т. 1, а в останалата
част не се подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на § 7.
§ 7. В чл. 12, ал. 1 думите "могат да се обособяват развъдници за
определен период" се заменят с "както и на ключови места за размножаване,
сватбуване, токуване, почивка и хранене на дивеча се обособяват
развъдници за периода на действие на ловоустройствените проекти по чл,
13", а накрая на второ изречение се добавя "и подборно ловуване".
§ 8. В чл. 13, ал. 1, т. 3 думата „таксиране" са заменя с „таксация".
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
Предложение на н.п. Евдокия Манева и н.п. Иван Костов
Създава се нов § 8 а със следния текст
Създава се нов чл. 14 а.
(1) Държавната агенция по горите
води национален регистър на всички
ловностопански райони, който съдържа цифрова информация за граници и площи
на ловностопански райони, техните ловностопански проекти, обособените ловни
развъдници, информация за стопанисващите ги лица, броя на членове на ловните
сдружения за минали и текущата календарна година, събраните приходи по
ловни райони, такси и др.
(2) Регистърът включва и информация (дата, име на ловец, протокол на
комисия за оценка на трофея) за всички отстреляни индивиди от видовете:
благороден елен, зубър и глухар;
(3) Регистърът и всички данни в него са публични и се води по образец,
утвърден от началника на Държавна агенция по горите
Комисията подкрепя предложението по принцип. То е отразено в § 37.
§ 9. В чл. 15, ал. 2 изречение второ се заличава.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.
§ 10. Чл. 22 и 23 се изменят така:
„Чл.22. (1) Пълнолетни граждани, завършили едногодишен специализиран
курс, включващ теоретична и практическа подготовка по темите дивечознание;
ловно законодателство; дивечоразвъждане, стопанисване, ползване и опазване на
дивеча; начини, методи и средства за ловуване; оръжезнание и ловна стрелба;
ловна кинология; болести по дивеча; оказване на първа медицинска помощ и
положили успешно теоретичен и практически изпити, придобиват право на лов.
(2) Председателят да Държавната агенция по горите, по предложение на
председателя на Управителния съвет на Националното ловно сдружение, въз
основа на изискуема норма за ловна площ от 100 хектара за един ловец ежегодно
определя сдруженията по чл. 30, които могат да организират курсове за
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подготовка на кандидати за придобиване право на лов и броя на свободните места
в тях.
(3) Подаването на заявления за участие в курсовете за подготовка на
кандидати за придобиване право на лов се извършва в сдруженията по ал. 2.
Сдруженията по ал. 2 приемат всички заявления за участие в курсовете за
подготовка на кандидати за придобиване право на лов, подадени в определения
срок. В заявлението кандидатите за обучение посочват лицето по ал. 4, което
желаят да ги обучава, както и сдружението, в което ще кандидатстват за приемане.
(4) Подготовката се извършва по програма, ред и условия, утвърдени от
председателя на Държавната агенция по горите по предложение на председателя
на Националното ловно сдружение Подготовката на кандидатите за придобиване
на право на лов, се извършва от:
1. държавните ловни стопанства;
2. Лесотехническия университет;
3. ловните сдружения, когато лицата по т. 1 и 2, посочени в заявлението на
кандидатите, няма да провеждат обучение през съответната година или когато на
територията на областта, в която е регистрирано ловното сдружение, няма такъв
субект.
(5) Въз основа на подадените заявления по ал. 3 председателят на Държавна
агенция по горите, ежегодно определя лицата по ал. 4, които да провеждат
подготовка на кандидати за придобиване право на лов.
(6) Председателят на Държавната агенция по горите или оправомощено от
него длъжностно лице със заповед определя комисия, която:
1. провежда изпитите по ал. 1, оценява представянето на кандидатите и
съставя протоколи за получените резултати;
2. изготвя класиране по сдружения на кандидатите за придобиване право на
лов въз основа на резултатите от представянето им на изпита.
(7) Комисията по ал. 6 издава на лицата, издържали изпитите,
удостоверение за придобито право на лов, по образец, утвърден от председателя
на Държавната агенция по горите.
(8) Лицата, които са издържали изпита за придобиване право на лов, но не са
класирани на позиция, която съответства на броя на свободните места в
сдружението могат да:
1. кандидатстват за приемане в сдружения, за които има свободни места,
като ползват оценката, която са получили на изпита;
2. да се явят на изпит за придобиване на право на лов през следващата
календарна година, без да преминават нов курс за подготовка;
(9) Лицата, които не са издържали изпита за придобиване право на лов,
могат да се явяват на изпит след преминаване на нов курс на подготовка.
Чл. 23. (1) Правото на ловуване се упражнява от лица, които притежават
членска карта и билет за лов, заверени за съответната календарна година, както и
разрешително за лов.
(2) Документите по ал. 1 се издават по образци, утвърдени от:

1. председателя на Държавна агенция по горите - за билета за лов и
разрешителното за лов;
2. председателя на Националното ловно сдружение - за членската карта.
(3) Билетът за лов е личен и правата по него не могат да се преотстъпват.
Билетът за лов се издава и се заверява всяка година от съответното държавно
горско стопанство или държавно ловно стопанство, в чиито район извършва
дейност ловното сдружение, в което членува лицето. Условията и редът за
издаване и заверка на билета за лов се определят с правилника за прилагане на
закона.
(4) При загубване, кражба или унищожаване на билета за лов, лицата са
длъжни в срок до 7 дни да заявят това обстоятелство пред съответното държавно
горско стопанство или държавно ловно стопанство, което го е издал.
(5) Обявяват се за невалидни ловните билети:
1. на лица които са починали;
2. на лица заявили, че ловният билет е изгубен, откраднат или унищожен;
3. които са нередовни.
(6) Невалидността по ал. 4 се обявява от органа, издал ловния билет.
(7) Държавната агенция по горите води регистър на издадените билети за
лов."
Предложение на н.п. Венцислав Върбанов
§10 относно чл.22 и чл.23
Чл.22 и чл.23 да се заличат и се запазят сега действащите текстове на
ЗЛОД.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Васил Паница
§ 10. Чл. 22 , ал.1 думата "едногодишен " се заменя с "тримесечен ".
- В чл.22, ал.2 добива следния вид:
"(2) Задължителната изискуема ловна площ на един ловец е 70 хектара,
като в тази норма не се включват ловците над 65-годишна възраст.
Председателят на Държавна агенция по горите по предложение на председателя
на Националното ловно сдружение въз основа на тези норми определя
сдруженията по чл.ЗО, които могат да организират курсове по всяко време на
годината. Минималната бройка набрани кандидати за даден курс е 60 човека. Те
могат да бъдат от различни сдружения където има свободни места за ловци. ".
- В чл.22, ал.З думите "подадени в определения срок" — отпадат.
- В чл.22, ал.8, т.1 добива следния вид:
"1. кандидатстват за приемане в сдружения, за които има свободни
места. Приемането или отказа са в правомощието на сдружението. "
- В чл.22, ал.9 добива следния вид:
"(9) Лицата, които не са издържали изпита за придобиване право на лов,
могат да се явяват на изпит след друг курс. "
..--•*•'
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Комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение на н.п. Евдокия Манева и н.п. Иван Костов
В § 10 се правят следните допълнения:
В чл. 22
1. В ал. 1 след думите: „опазване на дивеча", да се добави „защитени
видове бозайници и птици от приложение 3 на Закона за биологичното
разнообразие, популационна биология ".
2. В ал. 4 първото изречение да се промени както следва „Подготовката се
извършва по програма, ред и условия, утвърдени от председателя на
Държавната агенция по горите по предложение на Ловния съвет ".
3. Създава се нова алинея 10:
„ (10) Ловните и горските стражари, горските надзиратели, както и други
длъжностни лица, осъществяващи контрола и охраната на дивеча, могат да
упражняват правото на лов извън територията на Държавното горско
стопанство или Регионална дирекция на горите, с което имат договор. Тази
забрана не се прилага, когато лова се извършва в изпълнение на трудови
задължения, които са част от длъжностна характеристика "
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Светослав Спасов и н.п. Лъчезар Иванов
§10 относно чл. 22 и чл. 23 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Христо Бисеров
а/в чл. .22,ал.1 отпада думата "едногодишен".
б/ в чл.22,ал.2 израза "председателя на Управителния съвет" се заменя с
израза "Управителния съвет ".
в/ в чл.23,ал.2,т.2 думата "председателя" се заменя с израза "Управителния
съвет"
г/ в чл.23,ал.З се създава ново изречение трето със следното съдържание:
"Лицата, незаверили билета си за лов, не могат да упражняват правото на
лов през годината."
д/ чл. 23,ал. 5, т. 3 придобива следната редакция:
"3. които не са презаверявани в продължение на три последователни
години."
е/ в чл.23,ал.5 се създава нова точка 4 :
"4. в случаите на лишаване от право на ловуване за определен срок по реда
на чл.94 и при изключване от ловно сдружение по реда на чл.23а,ал.1,т.2, ловните
билети се обявяват за невалидни за срока на наказанието.
Комисията подкрепя предложението по принцип.

Предложение на н.п. Муса Палев и н.п. Метин Сюлийманов
§10,
Член 22 ал.1 „едногодишен" отпада.
Член 22 ал.4, т. 2 „Лесотехническиуниверситет" отпада и става „учебни
заведения, които провеждат обучение по професионално направление „Горско
стопанство "
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията предлага следната редакция на §10.
§ 10. Чл. 22 и 23 се изменят така:
„Чл. 22. (1) Пълнолетни граждани, завършили специализиран курс,
включващ теоретична и практическа подготовка по темите: дивечознание;
законодателство в областта на лова и дивеча; дивечоразвъждане,
стопанисване, ползване и опазване на дивеча, защитени видове бозайници и
птици от приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие,
популационна биология, начини, методи и средства за ловуване; оръжезнание
и ловна стрелба; ловна кинология; болести по дивеча; оказване на първа
медицинска помощ и положили успешно теоретичен и практически изпити,
придобиват право на лов. Специализираният курс се провежда за срок от 3 до
6 месеца.
(2) Председателят да Държавната агенция по горите, по предложение на
управителния съвет на Националното ловно сдружение, въз основа на
изискуема норма за ловна площ от 70 хектара за един ловец ежегодно
определя сдруженията по чл. 30, които могат да организират курсове за
подготовка на кандидати за придобиване право на лов и броя на свободните
места в тях. При определяне на изискуемата норма за ловна площ не се
вземат предвид броя на ловците навършили 65-годишна възраст.
(3) Подаването на заявления за участие в курсовете за подготовка на
кандидати за придобиване право на лов се извършва в сдруженията по ал. 2.
Сдруженията по ал. 2 приемат заявленията за участие в курсовете за
подготовка на кандидати за придобиване право на лов, подадени в
определения срок. В заявлението кандидатът посочва лице по ал. 4, където
кандидатства за провеждане на обучението и сдружението, в което да бъде
прието.
(4) Подготовката се извършва по програма, ред и условия, утвърдени от
председателя на Държавната агенция по горите по предложение на ловния
съвет. Подготовката на кандидатите за придобиване на право на лов, се
извършва от:
1. държавните ловни стопанства;
2. висши училища и професионални гимназии по горско стопанство
и/или професионални гимназии по лесотехника;
3. ловните сдружения:
а) когато лицата по т. 1 и 2, посочени в заявлението на кандидатите, не
провеждат обучение през съответната година, или
б) когато на територията на областта, в която е регистрирано ловното
сдружение, няма лице по т. 1 и 2.
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(5) Въз основа на подадените заявления по ал. 3 председателят на
Държавна агенция по горите, ежегодно определя лицата по ал. 4, които да
провеждат подготовка на кандидати за придобиване право на лов.
(6) Председателят на Държавната агенция по горите или оправомощено
от него длъжностно лице със заповед определя комисия, която:
1. провежда изпитите по ал. 1, оценява представянето на кандидатите и
съставя протоколи за получените резултати;
2. изготвя класиране по сдружения на кандидатите за придобиване право
на лов въз основа на резултатите от представянето им на изпита.
(7) Комисията по ал. 6 издава на лицата, издържали изпитите,
удостоверение за придобито право на лов, по образец, утвърден от
председателя на Държавната агенция по горите.
(8) Лицата, които са издържали изпита за придобиване право на лов, но
не са класирани на позиция, която съответства на броя на свободните места в
сдружението могат да:
1. кандидатстват за приемане в сдружения, за които има свободни
места, като ползват оценката, която са получили на изпита;
2. се явят на изпит за придобиване на право на лов през следващата
календарна година, без да преминават нов курс за подготовка;
(9) Лицата, които не са издържали изпита за придобиване право на лов,
могат да се явяват на изпит след преминаване на нов курс на подготовка.
(10) Ловните и горските стражари, горските надзиратели, както и други
длъжностни лица, при изпълнение на служебните си задължения по контрол
и опазване на дивеча не могат да упражняват правото на лов. Забраната не се
прилага, когато ловът се извършва в изпълнение на трудови задължения,
които са част от длъжностната им характеристика.
Чл. 23. (1) Правото на ловуване се упражнява от лица, които притежават
членска карта и билет за лов, заверени за съответната календарна година,
както и разрешително за лов.
(2) Документите по ал. 1 се издават по образци, утвърдени от:
1. председателя на Държавна агенция по горите - за билета за лов и
разрешителното за лов;
2. управителния съвет на Националното ловно сдружение - за членската
карта.
(3) Билетът за лов е личен и правата по него не могат да се преотстъпват.
Билетът за лов се издава и се заверява всяка година от съответното държавно
горско стопанство или държавно ловно стопанство, в чиито район извършва
дейност ловното сдружение, в което членува лицето. Условията и редът за
издаване и заверка на билета за лов се определят с правилника за прилагане
на закона.
(4) Когато билетът за лов е изгубен, противозаконно отнет или
унищожен, лицата са длъжни в срок до 7 дни да заявят това обстоятелство

пред съответното държавно горско стопанство или държавно ловно
стопанство, което го е издал.
(5) Обявяват се за невалидни ловни билети:
1. на лица, които са починали;
2. на лица заявили обстоятелствата по ал. 4;
3. които са нередовни.
(6) Невалидността по ал. 4 се обявява от органа, издал ловния билет.
(7) Държавната агенция по горите води регистър на издадените билети за
лов."
§ 11. Създава се чл. 23а:
„Чл. 23а. (1) Не може да упражнява правото си на ловуване лице, което:
1. не е заверило членската си карта за съответната година;
2. е изключено от ловното сдружение за нарушения по този закон.
Приемането в ловно сдружение може да бъде след две години, считано от датата
на изключването.
(2) В 7-дневен от вземането на решение за изключване на лице от състава на
ловно сдружение, председателят на сдружението или оправомощено от него лице
уведомява писмено за това обстоятелство председателя на Националното ловно
сдружение, директора на държавното горско стопанство, съответно държавното
ловно стопанство, в чиито район на дейност се намира ловната дружина, в която
лицето членува.
(3) Директорът на държавното горско стопанство или държавното ловно
стопанство отнема билета за лов на лице, което е лишено от право на ловуване,
както и на лице по ал. 1, т. 2 - до изтичане срока-на наложеното наказание.
(4) В едноседмичен срок от отнемане на билета за лов по реда на ал. 3,
директорът на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство,
вписва това обстоятелство в регистъра по чл. 23, ал. 6 и уведомява писмено
съответното поделение на Министерство на вътрешните работи за отнемане от
лицето на издаденото му разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия
и боеприпаси за ловни цели.
(5) В 7-дневен срок от изтичане срока на наложеното наказание, органът по
ал. 4 писмено уведомява за това обстоятелство съответното поделение на
Министерство на вътрешните работи."
Предложение на н.п. Васил Калинов
В § 11 относно чл. 23а:
- В ал. 1, т. 1 след думата "заверило " се добавя "ловния билет и ".
- В ал. 2 след думите "7-дневен " се добавя "срок".
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Евдокия Манева и н.п. Иван Костов
В § 11 в чл. 23а, ал., 1, т. 2 след думите „по този закон " се добавя '-и Закона
за биологично разнообразие ".

Комисията подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Христо Бисеров
а/ в чл..23а, ал.1, Т.2 думата "нарушения" се заменя с израза "тежки
нарушения ";
б/ в чл.23а, ал.2 отпада израза "или оправомощено от него лице";
Комисията подкрепя предложението по буква "б", а в останалата част
беше оттеглено.
Комисията предлага следната редакция на §11
§ 11. Създава се чл. 23а:
„Чл. 23а. (1) Не може да упражнява правото си на ловуване лице, което:
1. не е заверило ловния билет и членската си карта за съответната
година;
2. е изключено от ловното сдружение за нарушения по този закон и
Закона за биологично разнообразие. Лицето може да бъде прието за член в
ловно сдружение след изтичането на две години, считано от датата на
изключването.
(2) В 7-дневен срок от вземане на решението за изключване на лице от
състава на ловно сдружение, председателят на сдружението уведомява
писмено за това председателя на Националното ловно сдружение, директора
на държавното горско стопанство и съответното държавно ловно стопанство.
(3) Директорът на държавното горско стопанство или държавното ловно
стопанство отнема билета за лов на лицата по ал. 1.
(4) В едноседмичен срок от отнемане на билета за лов по ал. 3,
директорът на държавното горско стопанство или държавното ловно
стопанство, вписва това обстоятелство в регистъра по чл. 23, ал. 6 и
уведомява писмено Министерството на вътрешните работи за отнемане на
издаденото разрешение от лицето за носене и употреба на огнестрелни
оръжия и боеприпаси за ловни цели.
§ 12. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 запетаята след думата „лов", както и думите „със стаж като ловци
не по-малък от 2 години" се заличават
2. Създава се ал. 4:
„(4) Лицата, придобили право на лов и завършили висше образование с
образователно-квалификационна степен „бакалавър" по специалността „Горско
стопанство" или „магистър" по специалността „Ловно и рибно стопанство" в
Лесотехническия университет, придобиват право на подборно ловуване без
полагане на изпит по ал. 1."
Предложение на н.п. Васил Паница
§ 12. В чл. 26 се правят следните изменения:
Текста "1. В ал. 1 запетаята след думата „лов", както и думите „със
стаж като ловци не по-малък от 2 години " се заличават. " — да отпадне.

Комисията подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Еедокия Манева и н.п. Иван Костов
В § 12 промяната на ал. 1 се заличава.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на §12.
§ 12. В чл. 26 се създава се ал. 4:
„(4) Право на подборно ловуване без полагане на изпит по ал. 1 имат
лицата, придобили право на лов и завършили висше образование
с
образователно-квалификационна степен „бакалавър" по специалността
„Горско стопанство" или „магистър" по специалността „Ловно и рибно
стопанство" в Лесотехническия университет."
§ 13. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
"(2) За полагане на изпит по чл. 22, 25, т. 2, 26 и 27, за издаване и за заверка
на билети за лов, се заплащат такси в размер, определен с тарифа на
Министерския съвет."
2. Създава се ал. 4:
„(4) Средствата по ал. 2 и 3 постъпват в бюджета на Държавната агенция по
горите и се разходват за финансиране на дейностите по управление, стопанисване,
опазване и охрана на дивеча."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.
§ 14. Чл. 29 се отменя.
Предложение на н.п. Венцислав Върбанов
§14 относно чл.29.
Запазва се сега действащия чл.29 от ЗЛОД.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. СветославСпасов и н.п. Лъчезар Иванов
§14 относно чл. 29 отпада
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14.
§ 15. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30 (1) Лицата, придобили право на лов, учредяват ловни сдружения за
осъществяване на дейности, свързани с възпроизводство, стопанисване, опазване и
ползване на дивеча в ловностопанските райони, определени със заповед по чл. 7,
ал. 6.

(2) Ловните сдружения по ал. 1 са юридически лица, регистрирани при
условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(3) Председателя на Управителния съвет на Националното ловно сдружение
със заповед определя районите на дейност на ловните сдружения по ал. 1 и въз
основа на изискуема норма за ловна площ от 100 хектара за един ловец, както и
определя максималния брой на ловците във всяко сдружение. Нищожно е решение
на общото събрание за приемане на ловец в сдружение, в което е попълнен
максималния брой ловци.
(4) Районът на дейност на ловното сдружение включва съседни
ловностопански района, определени със заповедта по чл. 7, ал. 6 с обща площ не
по-малка от двадесет и две хиляди хектара и обхваща територията на една или
повече общини. Ловните дружини, които изгубват_или нямат общи граници със
сдружението, в което са членували към датата на влизане в сила на този закон, по
свой избор остават в състава на същото сдружение или преминават към ловно
сдружение, с което имат общи граници.
(5) С цел изпълнението на дейностите по възпроизводството, стопанисването,
опазването и ползването на дивеча ловните сдружения по ал.1 изграждат ловни
дружини. Върху един ловностопански район по чл. 7, ал. 6, т. 1, се сформира само
една ловна дружина. За сформиране на ловна дружина са необходими най-малко
двадесет броя ловци.
(6) Ловното сдружение ръководи, организира и контролира дейността по
възпроизводството, стопанисването, опазването и ползването на дивеча в
определения му район на дейност, представлява и защитава интересите на своите
членове..
(7) За осъществяване на дейностите по ал. 5 председателят на ловното
сдружение сключва трудов договор със специалист по ловно стопанство.
Специалистът по ловно стопанство организира и контролира ловностопанската
дейност на ловното сдружение.
Предложение на н.п. Васил Калинов
В § 15 относно чл. 30, в ал. 3 накрая се добавя "с изключение на случаите по
§66".
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Венцислав Върбанов
§ 15 относно чл.ЗО
Заличава се и се оставя сега действащия чл.ЗО от ЗЛОД.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Мария Вълканова
По §15 относно чл. 30:
В чл. 30, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
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- Създава се ново изр. 2: "При определянето на максималния брой на
ловците във всяко сдружение председателя на управителния съвет на
националното ловно сдружение не включва ловците на възраст над 65 години "
- Изречение 2 става изр. 3.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на н.п. СветославСпасое и н.п. Лъчезар Иванов
§15 относно чл. 30 отпада
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Васил Паница
§ 15. Член 30, ал.З се изменя така:
1.,,(3)
Националното ловно сдружение по критерии определени в
правилника за приложение на закона определя районите на дейност на ловните
сдружения по ал. 1 и въз основа на изискуема норма за ловна площ от 70
хектара за един ловец, като в тази норма не се включват ловците над 65годишна възраст. ".
2. В чл.ЗО, ал.4 думите "22 хил.хектара " се заменят с "25 хил.хектара ":
3. В чл.ЗО, ал. 7 добива следния вид:
"(7) Председателят на ловното сдружение сключва трудов договор със
специалист по ловно стопанство.
Специалистът по ловно стопанство
организира ловностопанската дейност на ловното сдружение. ".
Комисията подкрепя предложението по т. 1 и 3 и не подкрепя по т. 2
Предложение на н.п. Христо Бисеров
а/в чл.ЗО,ал.З отпадат изразите "Председателя на" и "със заповед";
б/ в чл.ЗО, ал.5 отпада израза "т. 1 ".Добавя се ново изречние трето със
следното
съдържание:
"Същата
се регистрира
в
държавното
горско
стопанство, съответно в държавното ловно стопанство. "
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията предлага следната редакция на §15
§ 15. Член 30 се изменя т а к а :
„ Ч л . 30 (1) Лицата, придобили право на лов, учредяват ловни сдружения
за осъществяване на дейности, свързани с възпроизводство, стопанисване,
опазване и ползване на дивеча в ловностопанските райони, определени със
заповед по чл. 7, ал. 6. Лицата, придобили право на лов могат да членуват в
повече от едно ловно сдружение, при спазване на уставите им.
(2) Ловните сдружения по ал. 1 са юридически лица, регистрирани при
условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(3) У п р а в и т е л н и я т съвет на Националното ловно сдружение по критерии
определени с правилника за прилагане на закона, определя районите на
дейност на ловните сдружения по ал. 1 и въз основа на изискуема норма за
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ловна площ от 70 хектара за един ловец определя максималния брой на
ловците във всяко сдружение. В тази норма не се включват броя на ловците
навършили 65 годишна възраст. Общото събрание няма право да приема
ловци в сдружение, в което е попълнен максималния брой с изключение на
случаите по § 66.
(4) Районът на дейност на ловното сдружение включва съседни
ловностопански района, определени със заповедта по чл. 7, ал. 6 с обща площ
не по-малка от 22 хиляди хектара и обхваща територията на една или повече
общини.
(5) С цел изпълнението на дейностите по възпроизводството,
стопанисването, опазването и ползването на дивеча ловните сдружения по
ал.1 изграждат ловни дружини. Върху един ловностопански район по чл. 7,
ал. 6, т. 1, се сформира само една ловна дружина. За сформиране на ловна
дружина са необходими най-малко двадесет броя ловци. Сдружението
регистрира ловните дружини в държавното горско стопанство, съответно в
държавното ловно стопанство.
(6) Ловното сдружение ръководи, организира и контролира дейността
по възпроизводството, стопанисването, опазването и ползването на дивеча в
определения му район на дейност, представлява и защитава интересите на
своите членове..
(7) Председателят на ловното сдружение сключва трудов договор със
специалист по ловно стопанство. Специалистът по ловно стопанство
организира ловностопанската дейност на ловното сдружение.

§ 16. Чл. 31 се изменя така:
"Чл. 31. (1) Ловните сдружения по чл.30, ал. 1 учредяват Национално ловно
сдружение със седалище гр. София."
(2) Националното ловно сдружение по ал.1 е юридическо лице, регистрирано
по условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(3) Националното ловно сдружение ръководи, координира и контролира
дейността на своите членове по стопанисването и опазването на дивеча в
предоставените им ловностопански райони.
(4) Председателят на Националното ловно сдружение предприема действия за
регистриране в Държавна агенция по горите на ловните сдружения по чл. 30, ал.
1.
(5) Условията и редът за извършване на регистрацията и за воденето на
регистъра се определят със заповед на председателя на Държавната агенция по
горите. Заповедта се обнародва в Държавен вестник.
(6) За регистрирането по ал. 4, ловните сдружения по чл. 30, ал. 1 представят
в Националното ловно сдружение:
1. Съдебно решение за регистрацията по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел;
2. Удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;
3. Данни за регистрация в регистър БУЛСТАТ;

4. Отчет за приходите и разходите за последната календарна година и
копие от годишната данъчна декларация;
5. Декларация, че няма парични задължения към държавата, установени с
влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;
6. Декларация, че не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по
несъстоятелност.
7. Актуални списъци на сформираните ловни дружини, съдържащи името
на дружината, площта на ловната територия, имената и ЕГН на ловците в тях.
8. Копие от утвърденото щатно разписание на служителите;
9. Програма за стопанисване и развитие на дивечовите запаси.
(7) Ловните сдружения ежегодно представят в Националното ловно
сдружение документите по ал. 6, т. 4-9."
Предложение на н.п. Васил Калинов
В § 16 относно чл. 31, ал. 6, т. 6 се изменя така:
"6. Декларация, че не е в ликвидация, не е обявен в несъстоятелност и не е в
производство по несъстоятелност;"
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Венцислав Върбанов
§16 относно чл.31
Да бъде заличен и се запазва сега действащия чл.31 от ЗЛОД.
Комисията не подкрепя предложението. _
Предложение на н.п. Васил Паница
В § 16. чл. 31 у ал.1 думата "учредяват" се заменя с "са членове".
- В чл.31, ал.З думата "ръководи" - да отпадне;
- В Чл.31, ал.4 думите "предприема действия за регистриране" се заменят с
"регистрира ".
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на н.п. СветославСпасов и н.п. Лъчезар Иванов
§16 относно чл. 31 отпада
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Христо Бисеров
а/В чл. 31, ал. 3 отпада думата "ръководи";
б/ Чл.31, ал.4 се променя така: "Ловните сдружения задължително
регистрират в Държавната агенция по горите.";
в/в чл.31, ал.6 отпада израза "в Националното ловно сдружение";
г/ в чл.31, ал. 7 отпада израза "в Националното ловно сдружение".

се
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Комисията подкрепя предложението по т. " а " и не го подкрепя в
останалата част.
Комисията предлага следната редакция на §16.
§ 16. Чл. 31 се изменя така:
"Чл. 31. (1) Ловните сдружения по чл. 30, ал. 1 са членове на
Национално ловно сдружение със седалище гр. София."
(2) Националното ловно сдружение по ал.1 е юридическо лице,
регистрирано по условията и по реда на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел.
(3) Националното ловно сдружение координира и контролира дейността
на своите членове по стопанисването и опазването на дивеча в
предоставените им ловностопански райони.
(4) Председателят на Националното ловно сдружение регистрира в
Държавна агенция по горите ловните сдружения по чл. 30, ал. 1.
(5) Условията и редът за извършване на регистрацията и за воденето на
регистъра се определят със заповед на председателя на Държавната агенция
по горите, която се обнародва в "Държавен вестник".
(6) За регистрирането по ал. 4, ловните сдружения по чл. 30, ал. 1
представят в Националното ловно сдружение:
1. Съдебно решение за регистрацията по Закона за юридическите лица
с нестопанска цел;
2. Удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;
3. Данни за регистрация в регистър БУЛСТАТ;
4. Отчет за приходите и разходите за последната календарна година и
копие от годишната данъчна декларация; 5. Декларация, че няма парични задължения към държавата,
установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;
6. Декларация, че не е в ликвидация, не е обявен в несъстоятелност и не
е в производство по несъстоятелност;
7. Актуални списъци на сформираните ловни дружини, съдържащи
името на дружината, площта на ловната територия, имената и ЕГН на
ловците в тях.
8. Копие от утвърденото щатно разписание на служителите;
9.Програма за стопанисване и развитие на дивечовите запаси.
(7) Ловните сдружения ежегодно представят в Националното ловно
сдружение документите по ал. 6, т. 4-9."
§ 17. В чл. 32, ал. 1 и ал. 2 думите „чл. 30, ал. 4 и чл. 31, ал. 3" се заменят с
„чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1"
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17.
§ 18. Чл. 34 се изменя така:
"Чл. 34. (1) Дивечът в страната се стопанисва от:
1. държавните ловни стопанства;
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2.
3.
4.
5.

държавните горски стопанства;
лицата по чл. 11;
ловните сдружения по чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1;
други юридически лица, регистрирани съгласно действащото българско
законодателство;
(2) Държавното горски стопанство стопанисва дивеча:
1. в дивечовъдните участъци, за които стопанисването и ползването на
дивеча не е предоставено чрез провеждането на конкурс по реда на този закон;
2. в дивечовъдните участъци, за които договорът за стопанисване и ползване
на дивеча е прекратен - до сключването на нов договор."

Предложение на н.п.Стела Банкова и н.п. Минчо Христов
§18 да не се приема
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на §18
§ 18. Нл. 34 се изменя така:
"Чл. 34. (1) Дивечът в страната се стопанисва от:
1. държавните ловни стопанства;
2. държавните горски стопанства;
3. лицата по чл. 11;
4. ловните сдружения по чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1;
5. други юридически лица, отговарящи на изискванията по чл. 9 и 36.
(2) Държавното горско стопанство стопанисва дивеча в дивечовъдните
участъци, за които:
1. стопанисването и ползването на дивеча не е предоставено чрез
провеждането на конкурс по реда на този закон;
2.договорът за стопанисване и ползване на дивеча е прекратен - до
сключването на нов договор."
§ 19. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъдните участъци по
чл.10, могат да бъдат предоставени чрез конкурс на лицата по чл.34, ал. 1 i т.1, 3, 4
и 5, които отговарят на изисквания, определени с правилника за прилагане на
закона.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Конкурсът по ал. 1 може да включва и отдаване под наем на базата за
ловен туризъм, която е частна държавна собственост и е необходима за
стопанисването и ползването на дивеча."
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Държавните горски стопанства предоставят стопанисването на дивеча
чрез пряко договаряне на ловните сдружения по чл. 30, ал. 1 в ловностопанските
райони, извън тези по ал. 1 и чл. 35.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
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Предложение на н.п. Васил Паница
§ 19. В чл. 36, накрая на ал.З се добавя:
„ (3) Държавните горски стопанства предоставят стопанисването на
дивеча чрез пряко договаряне на ловните сдружения по чл. 30, ал. 1 в
ловностопанските райони, извън тези по ал. 1 и чл. 35. Сроковете за
стопанисване на дивеча на лицата по чл.34, ал.1 т.1,т.З, т.4 ит.5 са еднакви. "
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на н. п. Пенко Атанасов
По §19 относно чл. 36:
В т. 1, относно чл. 36, ал. 1, след думите „участъци по чл. 10" се добавя
"държавните
ловностопански
райони,
ловностопанските
комплекси
и
ловищата ".
Точка 2 се изменя така:
"2. Създава се нова ал. 2:
(2) По реда на ал. 1 могат да бъдат предоставяни ловища, за които след 1
октомври 2006 г. е сключен договор за организиран ловен туризъм или площта на
ловището е не по-малко от 80 на сто от площта на съответния държавен
ловностопански район или ловностопански комплекс.
Точки 2, 3 и 4 стават съответно 3, 4 и 5.
Предложението беше оттеглено.
Предложение на н.п.Стела Банкова и н.п. Минчо Христов
§19 да не се приема
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на §19
§ 19. В чл. 36 се п р а в я т следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя т а к а :
"(1) Стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъдните участъци
по чл.10, могат да бъдат предоставени чрез конкурс на лицата по чл.34, ал. l t
т.1, 3, 4 и 5, които отговарят на изисквания, определени с п р а в и л н и к а за
прилагане на закона.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Конкурсът по ал. 1 може да включва и отдаване под наем на базата
за ловен туризъм, която е частна държавна собственост и е необходима за
стопанисването и ползването на дивеча."
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя т а к а :
"(3) Държавните горски стопанства предоставят стопанисването на
дивеча чрез п р я к о договаряне на ловните сдружения по чл. 30, ал. 1 в
ловностопанските райони, извън тези по ал. 1 и чл. 35. Сроковете за
стопанисване на дивеча на лицата по чл. 34, ал. 1 т.1, 3, 4 и 5 са е д н а к в и . "
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
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§ 20. Създават се чл. 36а - 36м:
„Чл. 36а. (1) Кандидатът за стопанисване и ползване на дивеча в
дивечовъдния участък трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да не е обявен в несъстоятелност и да не е в производство по
несъстоятелност;
2. да не се намира в ликвидация;
3. да няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила
акт на компетентен държавен орган;
4. да не е лишен от право да упражнява търговска дейност;
5. да не е осъден за банкрут;
6. да не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против
собствеността или стопанството, освен ако е реабилитиран;
7. да има сключени трудови договори със:
а) специалист по ловно стопанство с висше образование с не по-малко от 3
години стаж в областта на ловното стопанство, назначен за стопанисване на
дивеча;
б) най-малко един специалист по ловно стопанство, който има свидетелство
за подборен отстрел, за всеки 2500 ха ловна площ.
(2) Договорите по ал. 1, т. 7 могат да бъдат сключени и под отлагателно
условие, че влизат в сила след спечелването на конкурса.
(3) Изискванията по ал. 1, т. 4, 5 и 6 се отнасят за управителите и
изпълнителните членове на управителните органи на кандидата.
(4) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 2, 3, 5 и 6 се удостоверяват с документ от
съответния компетентен орган, а по ал. 1, т. 4 - с-декларация.
Чл. 366. (1) Председателят на Държавната агенция по горите открива
конкурса със заповед, която съдържа:
1. правно и фактическо основание за откриване на процедурата;
2. наименование на дивечовъдния участък;
3. срок за предоставяне стопанисването на дивеча;
4. цена на документацията за участие в конкурса;
5. изисквания към кандидатите за участие в процедурата;
6. началния размер на годишната вноска за стопанисване на дивеча в
участъка;
7. началната годишна наемна цена на базата за ловен туризъм - държавна
собственост;
8. критерии за оценка на предложенията с определяне начина на оценяване
на отделните критерии и определяне на относителната им тежест в комплексната
оценка на предложението;
9. срок за представяне на писмени предложения, който не може да бъде пократък от 10 календарни дни;
10. място, ден и час за провеждане на конкурса
11. размер на гаранцията за участие;
12. вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора.
-
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(2) В заповедта по ал. 1 се определя и втора дата за подаване на
предложения, която се прилага в хипотезата, когато в срока, определен за
подаване на предложенията, не постъпи нито едно предложение. Втората дата за
приемане на предложения не може да бъде по-късно от 20 календарни дни от
изтичане на утвърдения със заповедта срок за подаване на предложенията.
(3) Началният размер на годишната вноска за стопанисване на дивеча се
определя на база типовете местообитания в дивечовъдния участък, съгласно
методика, издадена от председателя на Държавната агенция по горите.
(4) Началната годишна наемна цена за ползване на материално-техническата
база, която е частна държавна собственост и е необходима за стопанисването и
ползването на дивеча, се определя по реда на Правилника за прилагане на Закона
за държавната собственост (Обн., ДВ, бр. 82 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 8, 24, 45 и
62 от 1997 г., бр. 2, 29, 58 и 90 от 1998 г., бр. 13 от 1999 г., бр. 14 и 70 от 2000, бр.
44 от 2001 г., бр. 11 и бр. 53 от 2003 г.)
(5) Размерът на гаранцията на участие се определя в размер, равен на една
годишна вноска за стопанисване на дивеча, определена по реда на ал. 3.
(6) Заповедта за откриването на процедурата се публикува в един централен
ежедневник най-малко 30 календарни дни преди датата на провеждане на
конкурса.
Чл. 36в. (1) Държавната агенция по горите изготвя документация за участие
в конкурса, която трябва да съдържа всички необходими данни, указания и
изисквания за подготовка на предложението.
(2) Кандидатите получават документацията по ал. 1 срещу заплащане на
цена, определена от председателя на Държавната агенция по горите. Цената на
документацията не може да надвишава стойността на действително извършените
разходи за нейното изготвяне.
(3) Документацията за участие в конкурса съдържа:
1. копие от заповедта за откриване на процедурата;
2. копие от заповедта за обособяването на дивечовъдния участък;
3. копие от заповедта за утвърждаване границите на ловностопанския
район;
4. карта с очертаните граници на дивечовъдния участък;
5. извлечение от ловоустройствения проект на дивечовъдния участък, а
когато няма действащ ловоустройствен проект - изисквания за стопанисване на
дивеча;
6. данни за таксацията и план за ползване на дивеча;
7. проект на договор.
Чл. 36г. (1) При изготвяне на предложението всеки кандидат трябва да се
придържа точно към условията за провеждане на процедурата.
(2) До изтичането на срока за подаване на предложенията, всеки кандидат в
конкурса може да промени, допълни или да оттегли предложението си.
(3) Всеки кандидат в конкурса има право да представи -само едно
предложение.
(4) Всяко предложение задължително съдържа:
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1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация на
кандидата;
2. копие от документ за данъчна регистрация;
3. копие от документ за регистрация в регистър БУЛСТАТ;
4. предлагана годишна вноска за стопанисване на дивеча в дивечовъдния
участък;
5. предлагана годишна наемна цена на базата за ловен туризъм;
6. удостоверения от съответните компетентни органи относно липсата на
обстоятелствата по чл. 366, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5 и 6;
7. декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 366, ал. 1, т. 4;
8. копие от договорите на наетите специалисти по чл. 366, ал. 1, т. 7;
9. бизнеспрограма за стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъдния
участък и за изпълнение на ловоустройствения проект;
10. копие от документ за представена гаранция за участие в процедурата.
(5) Предложението се представя в запечатан непрозрачен плик лично от
кандидата или от негов упълномощен представител в регионалната дирекция по
горите.
(6) Документацията за провеждане на конкурса може да съдържа изискване
някои от документите по ал. 4 да бъдат в отделен запечатан плик, поставен в
основния плик.
(7) При приемане на предложението, върху плика се отбелязват поредният
номер, датата и часът на получаването му и посочените данни се записват във
входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
(8) Предложение, представено след изтичането на крайния срок, не се
приема. Не се приема и предложение в плик, незапечатан или с нарушена цялост.
Такова предложение незабавно се връща на кандидата и това се отбелязва в
регистъра.
Чл. 36д. (1) Конкурсът се провежда в съответната регионална дирекция по
горите от комисия, назначена със заповед на председателя на Държавната агенция
по горите след изтичането на срока за представяне на предложенията.
(2) Комисията по ал. 1 се състои най-малко от петима членове, от които
задължително един правоспособен юрист.
(3) Съставът на комисията се обявява в деня, определен за разглеждане и
оценяване на предложенията.
(4) Член на комисията не може да бъде лице, което:
1. е "свързано лице" по смисъла на Търговския закон с кандидат в конкурса
или с членове на неговите управителни или контролни органи;
2. е участвало в подготовката на конкурса.
(5) Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата,
които са узнали във връзка със своята работа в комисията.
(6) Членовете "на комисията представят декларация за обстоятелствата по ал.
4 и 5.
Чл. 36е. (1) Комисията започва работа след получаване на списъка с
кандидатите и представените предложения.
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(2) При отварянето на предложенията от комисията могат да присъстват и
представители на кандидатите, участващи в процедурата.
(3) Комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване и проверява
съответствието на предложенията с предварително обявените условия.
(4) Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и
факти от кандидатите, както и да изисква в определен от нея срок допълнителни
доказателства за обстоятелствата, изложени в предложението.
Чл. 36ж. (1) Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, който:
1. не е представил някой от необходимите документи по чл. Збг, ал. 4;
2. не може да участва в конкурса поради наличие на обстоятелствата по чл.
366, ал. 1;
3. е представил предложение, което е непълно или не отговаря на
предварително обявените условия;
4. не е представил изисканите от комисията допълнителни доказателства в
срока по чл. 36е, ал. 4.
(2) Кандидатите са длъжни в процеса на провеждането на конкурса да
уведомяват за всички промени в обстоятелствата по ал. 1, т. 2 в 7-дневен срок от
настъпването им.
Чл. 36з. (1) След разглеждане на предложенията комисията пристъпва към
тяхното оценяване и класиране според предварително обявените критерии.
(2) Основните критерии за оценяване на бизнеспрограмата на кандидатите
са:
1. инвестициите по години, свързани с подобряване на типовите
местообитания, фуражната база, биотехническите съоръжения и с увеличаване на
дивечовите запаси в рамките на допустимите;
2. броят на планираните за откриване работни места, свързани със
стопанисването на дивеча в дивечовъдния участък.
Чл. Зби. (1) Комисията изготвя протокол за своята работа. Протоколът се
подписва от всички членове на комисията и се предава на председателя на
Държавната агенция по горите заедно с цялата документация, събрана в хода на
провеждането на конкурса.
(2) При писмено поискване от страна на кандидат в процедурата, му се
осигурява достъп до протокола на комисията.
Чл. Збк. (1) Председателят на Държавната агенция по горите със заповед
обявява резултатите от класирането не по-късно от 7 работни дни след
приключването на работата на комисията.
(2) Заповедта по ал. 1 е индивидуален административен акт по смисъла на
Административно-процесуалния кодекс.
(3) Председателят на Държавната агенция по горите писмено уведомява
кандидатите за резултатите от оценяването на предложенията.
Чл. Збл. (1) В едномесечен срок от обявяването на заповедта тю чл. 36а, ал.
5, директорът на съответното държавно предприятие, сключва договор за
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стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъдния участък с юридическото лице,
спечелило конкурса, след като кандидатът представи гаранция за изпълнение на
договора. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на три годишни
вноски за стопанисване на дивеча, определени по реда на чл. 366, ал. 3.
(2) Проектът на договор се утвърждава от председателя на Държавната
агенция по горите.
(3) Договорите за стопанисване и ползване на дивеча се сключват за срок от
15 години.
(4) Най-малко три месеца преди изтичане срока на договора, съответната
регионална дирекция по горите извършва проверка по изпълнението му. За
резултатите от извършената проверка директорът на регионалната дирекция по
горите представя писмен доклад до председателя на Държавната агенция по
горите.
(5) Когато в хода на проверката по ал. 4 се установи, че лицето,
стопанисващо дивеча е изпълнило всички задължения по него и е достигнало
допустимите дивечови запаси, договорът може да бъде продължен без провеждане
на конкурс, за срок не по-дълъг от определения в ал. 3.
(6) В случаите на продължаване срока на договора при условията на ал. 5,
новият договор подлежи на актуализация, в това число и по отношение на размера
на годишната вноска за стопанисване на дивеча.
(7) След изтичане срока на договора, гаранцията за изпълнението му се
освобождава.
Чл. 36м. (1) Директорът на съответното държавно предприятие, прекратява
с едностранно едномесечно писмено предизвестие договорите за стопанисване и
ползване на дивеча в дивечовъдния участък, в следните случаи:
1. при виновно неизпълнение на задълженията по договора;
2. при неправилно ползване на дивеча, довело до нарушаване на половата и
възрастовата структура на дивечовите популации;
3. при недобросъвестно стопанисване на предоставената база за ловен
туризъм
и биотехническите съоръжения или при използването им не по
предназначение.
4. при издадени и влезли в сила две или повече наказателни постановления
срещу лицето, стопанисващия дивечовъдния участък или негови служители за
нарушения по Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за горите и
подзаконовите актове по тяхното прилагане.
(2) В случаите на прекратяване на договора по ал. 1 гаранцията за
изпълнение на договора не се възстановява и остава в полза на Държавна агенция
по горите.
Чл. 36н. (1) Държавната агенция по горите, нейните структури и държавни
предприятия осъществяват текущ контрол по изпълнение на договорите за
стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъдните участъци.
(2) Най-малко веднъж годишно държавните предприятия извършват
проверка по изпълнение на договорите от юридическите лица. .За резултатите от
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проверките се изготвят доклади, които се изпращат в съответната регионална
дирекция по горите и в Държавната агенция по горите.
(3)
Най-малко веднъж на всеки три години съответната регионална
дирекция по горите извършва проверка по изпълнение на договорите за
стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъдните участъци и представя в
Държавната агенция по горите доклад за резултатите от нея.
(4) След изтичане на половината от срока на договора, Държавната агенция
по горите извършва проверка по изпълнението му, за резултатите от която се
изготвя писмен доклад.
(5) По предложение на Ловния съвет към Държавната агенция по горите,
председателят на Държавната агенция по горите може да назначава проверки по
изпълнение на договорите за стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъдните
участъци."
Предложение на н.п. Васил Калинов
По §20:
В чл. 366, ал. 1, т. 5 се изменя така:
,, 5. допълнителни изисквания към кандидатите за участие в процедурата с
оглед особеностите на обекта на конкурса; "
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Васил Калинов
В чл. 36г, ал. 4 се изменя така:
„ (4) Всяко предложение задължително съдържа:
1. удостоверение за регистрация съгласно Закона за търговския регистър,
което съдържа единен идентификационен код на кандидата или следните
документи, ако кандидатът не е регистриран съгласно Закона за търговския
регистър:
а) актуално състояние на съдебната регистрация на кандидата;
б) копие от документ за данъчна регистрация;
в) копие от документ за регистрация в регистър БУЛСТАТ;
2. предлагана годишна вноска за стопанисване на дивеча в дивечовъдния
участък;
3. предлагана годишна наемна цена на базата за ловен туризъм;
4. удостоверения от съответните компетентни органи относно липсата на
обстоятелствата по чл. 366, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5 и 6;
5. декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 366, ал. 1, т. 4;
6. копие от договорите на наетите специалисти по чл. 366, ал. 1, т. 7;
7. бизнеспрограма за стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъдния
участък и за изпълнение на ловоустройствения проект;
8. копие от документ за представена гаранция за участие в процедурата. "
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Георги Юруков и гр.н.п.
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В § 20 да се направят следните изменения:
В чл. 36г, ал. 5 думите „регионалната дирекция по горите " да се заменят с
„Държавната агенция по горите "
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на н. п. Пенко Атанасов
По § 20 относно чл. 36д, в ал. 2 накрая се добавя "и икономист "
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Георги Юрукое и гр.н.п.
В чл. Збд, ал. 1 думите „ съответната регионална дирекция по горите" да
се заменят с „Държавната агенция по горите "
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Васил Калинов
Член 36л се изменя така:
„ Чл. Збл. (1) В едномесечен срок от обявяването на заповедта по чл. 36а,
ал. 5, директорът на съответното държавно предприятие, сключва договор за
стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъдния участък с юридическото лице,
спечелило конкурса, след като кандидатът представи гаранция за изпълнение на
договора. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на три годишни
вноски за стопанисване на дивеча, определени по реда на чл. 366, ал. 3.
(2) Договорите за стопанисване и ползване на дивеча се сключват за срок
от 15 години.
(3) Най-малко три месеца преди изтичане срока на договора, съответната
регионална дирекция по горите извършва проверка по изпълнението му. За
резултатите от извършената проверка директорът на регионалната дирекция
по горите представя писмен доклад до председателя на Държавната агенция по
горите.
(4) Когато в хода на проверката по ал. 3 се установи, че лицето,
стопанисващо дивеча е изпълнило всички задължения по него и е достигнало
допустимите дивечови запаси, договорът може да бъде продължен без
провеждане на конкурс, за срок не по-дълъг от определения в ал. 2.
(5) В случаите на продължаване срока на договора при условията на ал. 4,
новият договор подлежи на актуализация, в това число и по отношение на
размера на годишната вноска за стопанисване на дивеча.
(6) След изтичане срока на договора, гаранцията за изпълнението му се
освобождава. "
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Георги Юрукое и гр.н.п.
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В чл. 36л, е ал. 3 числото ,, 15 " да се замени с „20 ", и да се създадат нови
ал. 4 и 5:
(4) На всеки 5 години от сключването на договора за стопанисване и
ползване на дивеча комисия, назначена от Председателя на Държавната агенция
по горите, извършва проверка за изпълнението му. За резултатите от
извършената проверка, комисията предоставя писмен доклад до Председателя на
Държавната агенция по горите.
(5) Ако докладът на комисията констатира, че Ползвателят е изпълнил
всички условия относно подобряване местообитанията на дивеча и
инвестиционната си програма, срокът на договора за стопанисване и ползване на
дивеча може да бъде удължен автоматично с още 5 години при писмено съгласие
на Ползувателя.
Предложението беше оттеглено.
Предложение на н.п. Васил Калинов
Член Збн, ал. 1 и 2 се изменят така:
"(1) Държавната агенция по горите, нейните структури и държавните
горски стопанства и държавните ловни стопанства осъществяват текущ
контрол по изпълнение на договорите за стопанисване и ползване на дивеча в
дивечовъдните участъци.
(2) Най-малко веднъж: годишно държавните горски стопанства и
държавните ловни стопанства извършват проверка по изпълнение на договорите
от юридическите лица. За резултатите от проверките се изготвят доклади,
които се изпращат в съответната регионална дирекция по горите и в
Държавната агенция по горите. "
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Васил Паница
В § 20, чл.Збн, ал.5 думите "по предложение на Ловния
Държавната агенция по горите " отпадат.

съвет

към

Комисията подкрепя предложението.
Предложение на н.п.Стела Банкова и н.п. Минчо Христов
§20 да не се приема
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на § 20.
§ 20. Създават се чл. 36а — 36м:
„ Ч л . 36а. (1) Кандидатът за стопанисване и ползване на дивеча в
дивечовъдния участък трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да не е обявен в несъстоятелност и да не е в производство по
несъстоятелност;
2. да не се намира в л и к в и д а ц и я ;
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3. да няма просрочени задължения към държавата или общините,
установени с влязъл в сила акт;
4. да не е лишен от право да упражнява търговска дейност;
5. да не е осъден за банкрут;
6. да не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против
собствеността или престъпление против стопанството, освен ако е
реабилитиран;
7. да има сключени трудови договори със:
а) специалист по ловно стопанство с висше образование с не по-малко
от 3 години стаж в областта на ловното стопанство, назначен за стопанисване
на дивеча;
б) най-малко един специалист по ловно стопанство, който има
свидетелство за подборен отстрел, за всеки 2500 ха ловна площ.
(2) Договорите по ал. 1, т. 7 могат да бъдат сключени и под отлагателно
условие и влизат в сила след спечелването на конкурса.
(3) Изискванията по ал. 1, т. 4, 5 и 6 се отнасят и за управителите и
изпълнителните членове на управителните органи на кандидата.
(4) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 2, 3, 5 и 6 се удостоверяват с документ
от съответния компетентен орган, а по ал. 1, т. 4 - с декларация.
Чл. 366. (1) Председателят на Държавната агенция по горите открива
конкурса със заповед, която съдържа:
1. правно и фактическо основание за откриване на процедурата;
2. наименование на дивечовъдния участък;
3. срок за предоставяне стопанисването на дивеча;
4. цена на документацията за участие в конкурса;
5. допълнителни изисквания към кандидатите за участие в процедурата
с оглед особеностите на обекта на конкурса;
6. началния размер на годишната вноска за стопанисване на дивеча в
участъка;
7. началната годишна наемна цена на базата за ловен туризъм държавна собственост;
8. критерии за оценка на предложенията с определяне начина на
оценяване на отделните критерии и определяне на относителната им тежест в
комплексната оценка на предложението;
9. срок за представяне на писмени предложения, който не може да бъде
по-кратък от 10 календарни дни;
10. място, ден и час за провеждане на конкурса
11. размер на гаранцията за участие;
12. вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора.
(2) В заповедта по ал. 1 се определя и втора дата за подаване на
предложения, когато в първоначално определения срок не постъпи нито едно
предложение. Втората дата за приемане на предложения не може да бъде покъсно от 20 календарни дни от изтичане на утвърдения със заповедта срок за
подаване на предложенията.
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(3) Началният размер на годишната вноска за стопанисване на дивеча
се определя на база типовете местообитания в дивечовъдния участък,
съгласно методика, издадена от председателя на Държавната агенция по
горите.
(4) Началната годишна наемна цена за ползване на материалнотехническата база, която е частна държавна собственост и е необходима за
стопанисването и ползването на дивеча, се определя по реда на Правилника
за прилагане на Закона за държавната собственост.
(5) Размерът на гаранцията за участие е в размер, равен на една
годишна вноска за стопанисване на дивеча, определена по реда на ал. 3.
(6) Заповедта за откриването на процедурата се публикува в един
централен ежедневник най-малко 30 календарни дни преди датата на
провеждане на конкурса.
Нл. 36в. (1) Държавната агенция по горите изготвя документация за
участие в конкурса, която трябва да съдържа всички необходими данни,
указания и изисквания за подготовка на предложението.
(2) Кандидатите получават документацията по ал. 1 срещу заплащане
на цена, определена от председателя на Държавната агенция по горите.
Цената на документацията не може да надвишава стойността на
действително извършените разходи за нейното изготвяне.
(3) Документацията за участие в конкурса съдържа:
1. копие от заповедта за откриване на процедурата;
2. копие от заповедта за обособяването на дивечовъдния участък;
3. копие от заповедта за утвърждаване границите на ловностопанския
район;
4. карта с очертаните граници на дивечовъдния участък;
5. извлечение от ловоустройствения проект на дивечовъдния участък, а
когато няма действащ ловоустройствен проект - изисквания за стопанисване
на дивеча;
6. данни за таксацията и план за ползване на дивеча;
7. проект на договор.
Чл. 36г. (1) При изготвяне на предложението всеки кандидат трябва да
се придържа точно към условията за провеждане на процедурата.
(2) До изтичането на срока за подаване на предложенията, всеки
кандидат в конкурса може да промени, допълни или да оттегли
предложението си.
(3) Всеки кандидат в конкурса има право да представи само едно
предложение.
(4) Всяко предложение задължително съдържа:
1. удостоверение за регистрация съгласно Закона за търговския
регистър, което съдържа единен идентификационен код на кандидата или
следните документи, ако кандидатът не е регистриран съгласно Закона за
търговския регистър:
а) актуално състояние на съдебната регистрация на кандидата;
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б) копие от документ за данъчна регистрация;
в) копие от документ за регистрация в регистър БУЛСТАТ;
2. предлагана годишна вноска за стопанисване на дивеча в
дивечовъдния участък;
3. предлагана годишна наемна цена на базата за ловен туризъм;
4. удостоверения от съответните компетентни органи, че не са налице
обстоятелствата по чл. 36а, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5 и 6;
5. декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 36а, ал. 1, т. 4;
6. копие от договорите на наетите специалисти по чл. 36а, ал. 1, т. 7;
7. бизнеспрограма за стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъдния
участък и за изпълнение на ловоустройствения проект;
8. копие от документ за представена гаранция за участие в процедурата."
(5) Предложението се представя в запечатан непрозрачен плик лично от
кандидата или от негов упълномощен представител в Държавната агенция по
горите.
(6) Документацията за провеждане на конкурса може да съдържа
изискване някои от документите по ал. 4 да бъдат в отделен запечатан плик,
поставен в основния плик.
(7) При приемане на предложението, върху плика се отбелязват
поредният номер, датата и часът на получаването му и посочените данни се
записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
(8) Предложение, представено след изтичането на крайния срок, не се
приема. Не се приема и предложение в плик, незапечатан или с нарушена
цялост. Такова предложение незабавно се връща на кандидата и това се
отбелязва в регистъра.
Чл. 36д. (1) Конкурсът се провежда от комисия, назначена със заповед
на председателя на Държавната агенция по горите след изтичането на срока
за представяне на предложенията.
(2) Комисията по ал. 1 се състои най-малко от петима членове, от които
задължително един юрист и икономист.
(3) Съставът на комисията се обявява в деня, определен за разглеждане
и оценяване на предложенията.
(4) Член на комисията не може да бъде лице, което:
1. е "свързано лице" по смисъла на Търговския закон с кандидат в
конкурса или с членове на неговите управителни или контролни органи;
2. е участвало в подготовката на конкурса.
(5) Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна
обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.
(6) Членовете на комисията представят декларация за обстоятелствата
по ал. 4 и 5.
Чл. 36е. (1) Комисията започва работа след получаване на списъка с
кандидатите и представените предложения.
(2) При отварянето на предложенията от комисията могат да
присъстват и представители на кандидатите, участващи в процедурата.
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(3) Комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване и
проверява съответствието на предложенията с предварително обявените
условия.
(4) Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни
и факти от кандидатите, както и да изисква в определен от нея срок
допълнителни доказателства за обстоятелствата, изложени в предложението.
Чл. 36ж. (1) Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат
който:
1. не е представил някой от необходимите документи по чл. 36г, ал. 4;
2. не отговаря на изискванията на чл. 36а, ал. 1;
3. не е представил изисканите от комисията допълнителни
доказателства в срока по чл. 36е, ал. 4.
(2) Кандидатите са длъжни в процеса на провеждането на конкурса да
уведомяват за всички промени в обстоятелствата по ал. 1, т. 2 в 7-дневен срок
от настъпването им.
Чл. 36з. (1) След разглеждане на предложенията комисията оценява и
класира кандидатите според предварително обявените критерии.
(2) Основните критерии за оценяване на бизнеспрограмата на
кандидатите са:
1. инвестициите по години, свързани с подобряване на типовите
местообитания, фуражната база, биотехническите съоръжения и с
увеличаване на дивечовите запаси в рамките на допустимите;
2. броят на планираните за откриване работни места, свързани със
стопанисването на дивеча в дивечовъдния участък.
Чл. Зби. (1) Комисията изготвя протокол, който се подписва от всички
членове на комисията и се предава на председателя на Държавната агенция
по горите заедно с цялата документация, събрана в хода на провеждането на
конкурса.
(2) При писмено поискване от страна на кандидат в процедурата, му се
осигурява достъп до протокола на комисията.
Чл. Збк. (1) Председателят на Държавната агенция по горите със
заповед обявява резултатите от класирането не по-късно от 7 работни дни
след приключването на работата на комисията.
(2) Заповедта по ал. 1 е индивидуален административен акт по смисъла
на Административно-процесуалния кодекс.
(3) Председателят на Държавната агенция по горите писмено уведомява
кандидатите за резултатите от оценяването на предложенията.
Чл. Збл. (1) В едномесечен срок от обявяването на заповедта по чл. Збк,
ал. 1, директорът на съответното държавно предприятие, сключва договор за
стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъдния участък с лицето,
спечелило конкурса, след като представи гаранция за изпълнение на
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договора. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на три годишни
вноски за стопанисване на дивеча, определени по реда на чл. 366, ал. 3.
(2) Договорите за стопанисване и ползване на дивеча се сключват за
срок зо_15 години.
(3) Най-малко три месеца преди изтичане срока на договора,
съответната регионална дирекция по горите извършва проверка по
изпълнението му. За резултатите от извършената проверка директорът на
регионалната дирекция по горите представя писмен доклад до председателя
на Държавната агенция по горите.
(4) Когато в хода на проверката по ал. 3 се установи, че лицето,
стопанисващо дивеча е изпълнило всички задължения по него и е достигнало
допустимите дивечови запаси, договорът може да бъде продължен без
провеждане на конкурс, за срок не по-дълъг от определения в ал. 2.
(5) В случаите на продължаване срока на договора при условията на ал.
4, новият договор подлежи на актуализация, в това число и по отношение на
размера на годишната вноска за стопанисване на дивеча.
(6) След изтичане срока на договора, гаранцията за изпълнението му се
освобождава.
Чл. 36м. (1) Директорът на съответното държавно предприятие,
прекратява с едностранно едномесечно писмено предизвестие договорите за
стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъдния участък при:
1. виновно неизпълнение на задълженията по договора;
2. неправилно ползване на дивеча, довело до нарушаване на половата и
възрастовата структура на дивечовите популации;
3. недобросъвестно стопанисване на предоставената база за ловен
туризъм и биотехническите съоръжения или при използването им не по
предназначение.
4. издадени и влезли в сила две или повече наказателни постановления
срещу лицето, стопанисващия дивечовъдния участък или негови служители
за нарушения по закона, Закона за горите и подзаконовите актове по тяхното
прилагане.
(2) В случаите на прекратяване на договора по ал. 1 гаранцията за
изпълнение на договора не се възстановява и остава в полза на Държавна
агенция по горите.
Чл. 36н. (1) Държавната агенция по горите, нейните структури и
държавните
горски
стопанства
и държавните ловни
стопанства
осъществяват текущ контрол по изпълнение на договорите за стопанисване
и ползване на дивеча в дивечовъдните участъци.
(2) Най-малко веднъж годишно държавните горски стопанства и
държавните ловни стопанства извършват проверка по изпълнение на
договорите. За резултатите от проверките се изготвят доклади, които се
изпращат в съответната регионална дирекция по горите и в Държавната
агенция по горите.
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(3) Най-малко веднъж на три години съответната регионална дирекция
по горите извършва проверка по изпълнение на договорите за стопанисване и
ползване на дивеча в дивечовъдните участъци и представя в Д ъ р ж а в н а т а
агенция по горите доклад за резултатите от нея.
(4) След изтичане на половината от срока на договора, Държавната
агенция по горите извършва проверка по изпълнението му, за резултатите от
която се изготвя писмен доклад.
(5) Председателят на Д ъ р ж а в н а т а агенция по горите може да назначава
проверки по изпълнението на договорите по всяко време."

Предложение на н.п. Георги Юруков и гр.н.п.
Създава се нов § с членове 36о и 36п:
„ Чл. Збо.
При наличие на действащ договор между държавно ловно
стопанство и българско юридическо лице регистрирано по Търговския закон, с
предмет на договора съвместно стопанисване и ползване на дивеча, както и
извършване на други мероприятия съвпадащи с предмета на евентуалния договор
за стопонисване и ползване на дивеча върху същия ловен район, не се провежда
конкурс по чл. 36, при условие че:
1. юридическото лице по договора е изразило писмено желание същия да
бъде подменен с договор за стопанисване и ползване на дивеча при условията на
чл. 36а.
2. оставащият срок за действие на договора е не по-малък от 3 години
и юридическото лице е страна по договора и е извършило инвестиции в размер на
не по-малко от 150 хиляди лева.
3. юридическото лице-страна по договора отговаря на всички
изисквания съобразно чл. 366.
4. по време на действие на договора срещу юридическото лице няма
констатирани по надлежния ред и влезли в сила две или повече наказателни
постановления за нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча.
5. юридическото лице - страна по договора е изразило писмено съгласие
относно размера на годишната вноска.
Чл, 36п. Конкурс за сключване на договор за стопанисване и ползване на
дивеча с предмет стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъдните участъци
по чл. 10 може да не се провежда при условие, че:
1. юридическото лице по договора е изразило писмено желание същия да
бъде променен с договор за стопанисване и ползване на дивеча при условията на
чл. 36а.
2. за съответния участък са сключвани договори за предоставяне на
услуги по линия на ОЛТ с едно и също юридическо лице за последните 3 години.
3. юридическото лице - страна по договора отговаря на всички
изисквания съобразно чл. 366.
4. по време на действие на договора срещу юридическото лице няма
констатирани по надлежния ред и влезли в сила две или повече наказателни
постановления за нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча.

5. юридическото лице — страна по
съгласие относно размера на годишната вноска. "
Комисията

договора е

изразило писмено

подкрепя предложението РЕДАКЦИЯ ?????????.

§ 21. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1
2. Създава се ал. 2:
„(2) Лицата по чл. 34, които са закупили едър дивеч по реда на този закон,
са длъжни преди внасянето му за отглеждане във ферми или бази за интензивно
стопанисване на дивеча, да го поставят в карантинна ограда."
Предложение на н.п.Стела Банкова и н.п. Минчо Христов
§21 да не се приема
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за $ 21.
§ 22. Създават се член 37а и 376:
" Ч л . 37а. (1) За осъществяване на дейностите по чл. 37, лицата по чл. 23
заплащат в ловните сдружения по чл. 30, ал.1 годишна вноска за стопанисване на
дивеча в ловностопанските райони по чл.7, ал.6, т.1.
(2) Годишната вноска за стопанисване се определя ежегодно до 1 декември
на предходната година от Председателя на Държавната агенция по горите по
предложение на Ловния съвет и Председателя на-Националното ловно сдружение.
(3) Сроковете, условията и редът за събиране и разходване на годишната
вноска по ал. 1, се определят с правилника за прилагане на закона.
Ч л . 376. (1) Лицата, с които е сключен договор за стопанисване и ползване на
дивеча в дивечовъдните участъци, дължат годишна вноска за стопанисване на
дивеча и годишна наемна цена за ползване на материално-техническата база в
размер, съответстващ на предложения от тях в конкурсната процедура по чл. 36.
(2) Средствата от по ал. 1 постъпват в бюджета на Държавната агенция по
горите и се разходват само за финансиране на дейностите по управление,
стопанисване, опазване и охрана на дивеча."
Предложение на н.п. Васил Калинов
В § 22 относно чл. 3 7а, ал. 1 се изменя така:
„ (1) За осъществяване на дейностите по чл. 37, лицата, придобили право на
лов, заплащат в ловното сдружение, в което членуват, годишна вноска за
стопанисване на дивеча. "
Комисията подкрепя предложението.
ГГредложение на н.п.Стела Банкова и н.п. Минчо Христов
Член 3 76 от §22 да не се приема
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Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на $ 22:
§ 22. Създават се член 37а и 376:
"Чл. 37а. (1) За осъществяване на дейностите по чл. 37, лицата
придобили право на лов заплащат в ловните сдружения, в които членуват
годишна вноска за стопанисване на дивеча.
(2) Годишната вноска за стопанисване се определя ежегодно до 1
декември на предходната година от председателя на Държавната агенция по
горите по предложение на Ловния съвет и председателя на Националното
ловно сдружение.
(3) Сроковете, условията и редът за събиране и разходване на годишната
вноска по ал. 1, се определят с правилника за прилагане на закона.
Чл. 376. (1) Лицата, с които е сключен договор за стопанисване и
ползване на дивеча в дивечовъдните участъци, дължат годишна вноска за
стопанисване на дивеча и годишна наемна цена за ползване на материалнотехническата база в размер, съответстващ на предложения от тях в
конкурсната процедура по чл. 36.
(2) Средствата от по ал. 1 постъпват в бюджета на Държавната агенция
по горите и се разходват само за финансиране на дейностите по управление,
стопанисване, опазване и охрана на дивеча."
§ 23. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„Чл. 41. (1) По предложение на Ловния съвет, председателят на Държавната
агенция по горите, съгласувано с Министерство на околната среда и водите,
разрешава внасянето на дивеч с цел аклиматизация и реаклиматизация в
страната."
2. В ал. 2, изречение второ се изменя така:
„Разселването и ползването се осъществяват под контрола на регионалните
дирекции по горите, държавните горски стопанства и държавните ловни
стопанства и сдруженията по чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1."
Предложение на н.п. Васил Паница
В § 23. В чл. 41, ал.1, думите "По предложение на Ловния съвет" отпадат.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на $ 23:
§ 23. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„Чл. 41. (1) Председателят на Държавната агенция по горите, разрешава
дейности по внос но ловни видове с цел въвеждане или повторно въвеждане в
природата съгласно изискванията на чл. 67, ал. 2, чл. 68 и 69 от Закона за
биологичното разнообразие.
2. В ал. 2, изречение второ се изменя така: „Разселването и ползването се
осъществяват под контрола на регионалните дирекции по горите,
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държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства и
сдруженията по чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1."
§ 24. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „укриване" се добавя „съхраняване, обработване"
2. В ал. 3 думата „ловно" се заличава.
3. Създават се ал. 4 и 5:
"(4) Не е ловуване извършването на действието по ал. 2 и 3, когато се
извършва в район на обособени ловни стрелбища или полигони за обучение на
ловни кучета.
(5) Не е ловуване по смисъла на ал. 3:
1. извършването на охранителна или друга дейност с късоцевно нарезно
оръжие от длъжностни лица при и по повод изпълнение на служебните им
задължения;
2. извършването на действието по ал. 3 с ловно оръжие от служители по
горите при и по повод изпълнението на служебните им задължения ."
Предложение на н.п. Васил Паница
В § 24. В чл. 43, т.2 текста "В ал. 3 думата „ловно " се заличава " — отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Евдокия Манева и н.п. Иван Костов
По § 24:
1. В чл. 43 се създава нова ал. 4:
"(4) Ловуване е и престой или движение на лица, извън населени места със
стъпни капани, примки с метално въже и електрически звуковъзпроизвеждащи
прибори за привличане на дивеч, въздушни (пневматични) пушки. "
2. Ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията предлага следната редакция на § 24:
§ 24. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „укриване" се добавя „съхраняване, обработване"
2. Алинея 3 се изменя така:
"(3) Ловуване е и престой или движение на лица извън населените
места:
1.с извадено от калъф и сглобено оръжие, независимо дали е заредено
или не;
2.със стъпни капани, примки с метално въже и електрически
звуковъзпроизвеждащи прибори за привличане на дивеча."
3. Създават се ал. 4 и 5:
"(4) Не е ловуване извършването на действието по ал. 2 и 3, когато се
извършва в район на обособени ловни стрелбища или полигони за обучение
на ловни кучета.
(5) Не е ловуване по смисъла на ал. 3:
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1. извършването на охранителна или друга дейност с късоцевно нарезно
оръжие от длъжностни лица при и по повод изпълнение на служебните им
задължения;
2. извършването на действието по ал. 3 с ловно оръжие от служители по
горите при и по повод изпълнението на служебните им задължения ."

§ 25. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думата „прелетен" се заменя с „мигриращ";
2. В ал. 4 след думата „групово" запетаята и думите „чрез организиране на
хайки" се заличават;
3. Алинея 5 се изменя така:
4. "(5) Ловните сдружения по чл. 30, ал. 1, съобразно числения си състав,
ежегодно изпълняват план за отстрел на хищници, който се утвърждава от
председателя на Държавната агенция по горите, по предложение на председателя
на Националното ловно сдружение при условия и по ред определени с правилника
за прилагане на закона."
Предложение на н.п. Васил Паница
В § 25у чл. 44, т.4 след думата "ред " се добавя "и норми ".
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Евдокия Манева и н.п. Иван Костов
В § 25 да отпадне предложената промяна на ал. 5 на чл. 44
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Христо Бисеров
В чл.44, ал.2, в края на изречение второ, се добавя израза:
"с нарезно ловно оръжие или с гладкоцевно оръжие с куршум ".
В чл.44 , ал. 5 думата "председателя" се заменя с израза "Управителния
съвет ".
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на § 25:
§ 25. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 на края се добавя: "с нарезно ловно оръжие или с гладкоцевно
оръжие с куршум".
2. В ал. 3 думата „прелетен" се заменя с „мигриращ";
3. В ал. 4 след думата „групово" запетаята и думите „чрез организиране
на хайки" се заличават;
4. Алинея 5 се изменя така:
"(5) Ловните сдружения по чл. 30, ал. 1, съобразно числения си състав,
ежегодно изпълняват план за отстрел на хищници, който се утвърждава от
председателя на Държавната агенция по горите, по предложение на
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управителния съвет на Националното ловно сдружение при условия, ред и
норми, определени с правилника за прилагане на закона."
§ 26. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения"
1. В ал. 1 след думата „стопанства" се поставя запетая и се добавя
„дивечовъдните участъци";
2. В ал. 2 думите „директора на държавното горско стопанство" се заменят с
„лицето, което стопанисва дивеча".
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26.
§ 27. В чл. 48 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думата „стопанства" запетаята се заменя с „и", а думите "и в
базите за интензивно стопанисване на дивеча" се заличават
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Селекционният и санитарният отстрел, както и отстрелът на хищници в
държавните ловни стопанства се осъществява и от служителите в тях или от лица с
придобита квалификация по реда на чл. 27."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27.
§ 28. В чл. 50 думите "чл. 36" се заменят с „чл. 36, ал. 3, както и в
дивечовъдните участъци, предоставени на юридически лица след провеждане на
конкурс".
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28.
§ 29. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
1.Създава се нова ал. 2:
"(2) Годишната вноска за ползване на дивеча се определя въз основа на
издадените разрешителни за лов."
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
"(3) Сроковете, условията и редът за събиране и разходване на годишната
вноска по ал. 2, се определят с правилника за прилагане на закона."
3. Създава се ал. 4:
„(4) Лицата по чл. 2, ал. 3 не заплащат годишна вноска за ползване на дивеча
тяхна собственост. Придобиването на дивеча се доказва с фактура за покупкопродажба."
Предложение на н.п. Васил Паница
§ 29. В чл. 53, ал. 4 добива следния вид:
„(4) Лицата по чл. 2, ал. 3 и чл.ЗО, ал.2 не заплащат годишна вноска за
ползване на дивеча тяхна собственост. Придобиването на дивеча се доказва с
фактура за покупко-продажба."
Комисията подкрепя предложението.
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Предложение на н.п. Борислав Ноев
По §29
Член 53, ал.2 се изменя така:
"(2) Годишната вноска за ползване на дивеча се определя въз основа на
средната норма за дивечови популации за района. "
Предложението беше оттеглено.
Предложение на н.п.Стела Банкова и н.п. Минчо Христов
§29 да не се приема
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на § 29:
§ 29. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
1.Създава се нова ал. 2:
"(2) Годишната вноска за ползване на дивеча се определя въз основа на
издадените разрешителни за лов."
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
"(3) Сроковете, условията и редът за събиране и разходване на
годишната вноска по ал. 2, се определят с правилника за прилагане на
закона."
3. Създава се ал. 4:
„(4) Лицата по чл. 2, ал. 3 и чл. 30, ал. 2 не заплащат годишна вноска за
ползване на дивеча тяхна собственост. Придобиването на дивеча се доказва с
фактура за покупко-продажба."
§ 30. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 и 2 се изменят така:
„(1) Сроковете за ловуване на дивеч - обект на лов, са определени по видове
в приложение № 2.
(2) Дните, методите и нормите на ловуване се определят с правилника за
прилагане на закона."
2. В ал. 3 след думата "дивеч" се поставя запетая и се добавя "за
поддържане екологичното равновесие на дивеча, както"
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30.
§ 31. Чл. 55 се отменя.
Комисията подкрепя текста на вносителя за $ 31.
§ 32. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1 В ал. 5 се правят следните изменения и допълнения:
а) създава се ново изречение второ:
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"При групово ловуване на дива свиня се разрешава да се използват до десет
ловни кучета"
б) досегашното изречение второ става трето.
2. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) За улавяне на жив дивеч с цел разселване, опресняване на кръвта и за
осъществяване на ветеринарно-медицински контрол, могат да се използват капани
за избирателен лов и мрежести уреди.
(8) По предложение на Ловния съвет, председателят на Държавна агенция
по горите, съгласувано с министъра на околната среда и водите, със заповед
определя вида на селективните касетъчни капани за лов на хищници."
Предложение на н.п. Васил Паница
§ 32. В чл. 56, ал.8 думите "По предложение на Ловния съвет" — да
отпаднат.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Евдокия Манева и н.п. Иван Костов
В § 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 56 ал. 1 да се промени както следва:
„ Чл. 56. (1) Ловуването се извършва само с гладкоцевно или нарезно
огнестрелно ловно оръжие, чийто магазини не позволяват събирането на повече
от два патрона. "
2. В чл. 56, ал. 5 думата ,, десет " да се замени с думата „ пет "
Комисията подкрепя предложението по т. 1 по принцип, а по т. 2 не се
подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на § 32:
§ 32. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Ловуването се извършва с полуавтоматично огнестрелно ловно
оръжие с не повече от 2 патрона в магазина/'
2. В ал. 5:
а) създава се ново изречение второ: "При групово ловуване на дива
свиня се разрешава да се използват до десет ловни кучета"
б) досегашното изречение второ става трето.
3. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) За улавяне на жив дивеч с цел разселване, опресняване на кръвта и
за осъществяване на ветеринарно-медицински контрол, могат да се използват
капани за избирателен лов и мрежести уреди.
(8) Председателят на Държавна агенция по горите, съгласувано с
министъра на околната среда и водите, със заповед определя вида на
селективните касетъчни капани за лов на хищници."
§ 33. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
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„(2) Разрешителното за индивидуален лов на прелетен и водоплаващ дивеч,
както и на фазан, яребица и кеклик на територията на ловностопанските райони на
ловните сдружения се издава за срок от един месец, като за фазан, яребица и
кеклик е с фиксирани дати на излета, съгласно утвърден график"
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
Предложение на н.п. Васил Калинов
§ 33, т. 1, относно чл. 57, нова ал. 2 думата "прелетен" се заменя с
"мигриращ ".
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Евдокия Манева и н.п. Иван Костов
По §34
В чл. 57 в предложената нова ал. 2 да отпадне израза „като за фазан,
яребица и кеклик е ".
Предложението беше оттеглено.
Комисията предлага следната редакция на § 33:
§ 33. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Разрешителното за индивидуален лов на мигриращ и водоплаващ
дивеч, както и на фазан, яребица и кеклик на територията на
ловностопанските райони на ловните сдружения се издава за срок от един
месец, като за фазан, яребица и кеклик л с фиксирани дати на излета,
съгласно утвърден график"
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 34. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думата "билети" се добавя "и
членските карти"
2. Създава се ал. 2:
"(2) Когато ловуването по линия на организирания ловен туризъм се
извършва от лица, които нямат българско гражданство, в разрешителното за лов
не се вписва номерът на членската карта"
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34.

§ 35. Създава се чл. 64а:
„Чл. 64а. Забранява се препарирането, притежаването, излагането на
публични места, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, продажбата,
дарението или замяната на дивеч, дивечови продукти и ловни трофеи, без
документи за произход."
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Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35,
§ 36. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след цифрата 2 запетаята и думите „лъкове" се заличават;
2. В т. 7 след думата „примамка" се поставя запетая и се добавя „които са
слепи или осакатени;"
3. Точка 12 се изменя така:
„12. ловни хрътки"
4. Създава се т. 14:
"14. огнестрелни оръжия с монтирани заглушители"
Предложение на н.п. Васил Паница
§ 36. В чл. 65 т.1 ит.З - да отпаднат.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Еедокия Манева и н.п. Иван Костов
В§36
1. В чл. 65 текстът на т. 7 и т. 12 се заличават (това са т. 2 и т. 3 от
предложението).
2. Точка 10 да се промени както следва:
„10.
моторни
превозни
средства
(включително
неподлежащи
на
регистрация по Закона за движение по пътищата двуосни високо проходими АТВ и други подобни) "
3. От т. 13 да отпаднат думите „които се движат със скорост над 5
км/час, а в Черно море - над 18 км/час. "
4. Да се създаде нова точка 15:
„ 15. използването на оловни сачми при лова във влажни зони и на
разстояние до 200 метра около тях "
Комисията подкрепя предложението по т. 1, а в останалата част не се
подкрепя.
Предложение на н.п. Борислав Ноев
По §36
В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„ 1. неогнестрелни оръжия, както и огнестрелни оръжия,
отговарят на изискванията на чл. 56, ал. 1 и ал. 2"
2. Точка 7 остава както е в действащия закон
3. Точка 12 остава както е в действащия закон
4. Създава се нова т. 15:
„ 15. кучета без съответните документи и маркировка"

които

не

Предложението беше оттеглено.
Комисията предлага следната редакция на § 36:
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§ 36. В чл. 65 се правят следните допълнения:
1. В т. 7 накрая се добавя „които са слепи или осакатени;"
2. Създава се т. 14:
"14. огнестрелни оръжия с монтирани заглушители"
§ 37. В глава четвърта, раздел II, се създава чл. 65а:
„Чл. 65а. (1) За управлението и развитието на ловното стопанство лицата
по чл. 34 водят ловна статистика по ловностопански райони. Информацията се
обобщава на ниво:
1. Национално ловно сдружение - за ловностопанските райони,
предоставени за стопанисване на ловните сдружения;
2. държавно горско стопанство, държавно ловно стопанство, регионална
дирекция по горите и Държавна агенция по горите - за останалите
ловностопански райони.
(2) Условията и редът за водене на статистиката по ал. 1 се уреждат с
правилника за прилагане на закона."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37.
§ 38. В чл. 67, ал. 2 след думите „по чл. 30 и 31" се поставя запетая, а
думите „могат да" се заменят с „както и лицата по чл. 36, ал.1, с които е сключен
договор за стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъдните участъци"
Предложение на н.п.Стела Банкова и н.п. Минчо Христов
§38 да не се приема
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38.
§ 39. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "В държавните ловни стопанства" се заменят с "В
ловностопанските райони на държавните ловни стопанства и на дивечовъдните
участъци"
2. В ал. 2 след думите "горски стопанства" се добавя "и държавните ловни
стопанства", думите "над 5 000 хектара" се заменят с "от 5000 хектара до 10 000
хектара."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39.

§ 40. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 накрая точката се заменя със запетая и се добавя „включително
преминаването на камиони и друга горскостопанска и селскостопанска техника."
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Извършването на отделни дейности по ал. 3 е допустимо само по
изключение след съгласуване с лицето, стопанисващо дивеча.
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(5) Директорът на съответното държавно горско стопанство или държавно
ловно стопанство ежегодно със заповед определя периода на действие на
ограничението по ал. 3 за съответния ловностопански район."
Предложение на н.п. Георги Юруков и гр.н.п.
В § 40 относно чл. 70, в т. 2 да се създаде ал. 6:
„ (6) Директорът на съответното държавно горско стопанство или
държавно ловно стопанство ежегодно със заповед определя горските пътища в
териториалния им обхват на дейност, по които е разрешено движението на
мототриколки и четириколки, мотоциклети и джипове съгласно чл. 149, ал. 1, т.
1, б. „к" и „м" от Закона за движението по пътищата. Извън указаните в
заповедта пътища, движението на такива моторни превозни средства е
забранено. "
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията предлага следната редакция на § 40:
§ 40. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 накрая се добавя: „включително преминаването на камиони
и друга горскостопанска и селскостопанска техника."
2. Създават се ал. 4 - 6 :
„(4) Извършването на отделни дейности по ал. 3 е допустимо само по
изключение след съгласуване с лицето, стопанисващо дивеча.
(5) Директорът на съответното държавно горско стопанство или
държавно ловно стопанство ежегодно със заповед определя периода на
действие на ограничението по ал. 3 за съответния ловностопански район."
(6) Директорът на съответното държавно горско стопанство или
държавно ловно стопанство ежегодно със заповед определя горските пътища,
по които е разрешено движението на мототриколки и четириколки,
мотоциклети и джипове по смисъла на Закона за движението по пътищата.
Извън указаните в заповедта пътища, движението на такива моторни
превозни средства е забранено.
§ 41. В чл. 71, ал. 2 се отменя.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41.
§ 42. В чл. 73, ал. 5 се изменя така:
„(5) Лицата, извършващи дейности по обработка на ловни трофеи и
дивечови продукти, се регистрират в съответното държавно горско стопанство
или държавно ловно стопанство при условия и по ред, определени с правилника
за прилагане на закона."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42.
§ 43. В чл. 76, ал. 1 и 2 се изменят така:

„(1) Организираният ловен туризъм включва ползване на дивеч и
дивечови продукти, както и обслужващите го дейности.
(2) Ежегодно председателят на Държавната агенция по горите утвърждава
минимални цени за ползване на дивеч и дивечови продукти за организирания
ловен туризъм."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43.
§ 44. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1
2. Създава се ал. 2:
„(2) Ежегодно председателят на Държавната агенция по горите утвърждава
минимални цени за ползване на базите за ловен туризъм по ал. 1."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44.
§ 45. В чл. 79, ал. 2 се отменя
Предложение на н.п. Васил Паница
§ 45. — да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага § 45 да отпадне.
§ 46. В чл. 82 след думата "дивеча" се поставя запетая и се добавя "както и
размерът на обезщетението"
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който става § 45.
§ 47. В Глава седма "Административнонаказателни разпоредби" се правят
следните изменения и допълнения:
1. Създават се чл. 83а - 83к:
"Чл. 83а. На лице, което загради площ в нарушение на установения в чл. 8,
ал. 4 ред, се налага имуществена санкция в размер от 20 000 до 30 000 лева, а
изградената ограда подлежи на премахване за сметка на стопанисващия дивеча."
Чл. 836. Лице, което не изпълни задължението си по чл. 23, ал. 4, се наказва
с глоба от 500 до 2000 лева.
Чл. 83в. Лице, което използва невалиден билет за лов, се наказва с глоба от
200 до 1000 лева.
Чл. 83г. (1) Лице, което_не изпълни задължението си по чл. 23а, ал. 2 се
наказва с глоба от 3000 лева.
(2) Председател на ловно сдружение, който допусне в сдружението да бъдат
приети ловци повече от максимално определения по чл. 30, ал. 3 брой, се наказва с
глоба от 3000 лева и с лишаване от право на лов за срок от 3 години.
(3) На ловно сдружение, което не изпълни задължението си по чл. 30, ал. 7
се налага имуществена санкция в размер от 1 000 до 5 000 лева.
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Чл. 83д. (1) На лице, което не изпълни задължението си по чл. 376 и чл. 53,
ал. 1, се налага имуществена санкция в размер от 1 000 до 5 000 лева
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно в двугодишен срок
от влизането в сила на наказателното постановление, имуществената санкция е в
размер от 5 000 до 10 000 лева.
Чл. 83е. Ръководител на лова, който при групов лов на дива свиня наруши
изискванията на чл. 56, ал. 5, се наказва с глоба от 100 до 500 лева.
Чл. 83ж. (1) Който наруши реда и изискванията за издаване на разрешително
за лов по чл. 58, ал. 1, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лева.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно в рамките на един и
същ ловен сезон, глобата е в размер от 2000 до 5000 лева.
Чл. 83з. Който не изпълни задължението си по чл. 61, ал. 1 се наказва с глоба
от 500 до 2000 лева.
Чл. 83и. (1) Който не изпълни задължението си по чл. 65а, се наказва с
имуществена санкция в размер от 200 до 5 000 лева.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно в двугодишен срок
от влизането в сила на наказателното постановление, имуществената санкция е в
размер от 4 000 до 10 000 лева.
Чл. 83к. (1) На физическо лице, което не изпълни разпоредбите на чл. 70, ал.
2 и 3 се налага глоба от 1000 до 5 000 лева.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или
едноличен търговец, на същия се налага имуществена санкция в размер от 5000 до
10 000 лева."
Предложение на н.п. Васил Калинов
По § 47:
1. Член 83а се изменя така:
"Чл. 83а. (1) На лице, което загради площ в нарушение на установения в чл.
8, ал. 4 ред, се налага глоба в размер от 20 000 до 30 000 лева, а изградената
ограда подлежи на премахване за сметка на стопанисващия дивеча.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице, се налага
имуществена санкция в размер от 20 000 до 30 000 лева, а изградената ограда
подлежи на премахване за сметка на стопанисващия дивеча. "
2. В чл. 836 думите "500 до 2000" се заменят с "50".
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Васил Паница
§47. Чл.83б се изменя както следва:
"Чл. 836. Лице, което не изпълни задължението си по чл. 23, ал. 4, се
наказва с глоба до 500 лева. ";
- Чл. 83г се изменя както следва:
"Чл. 83г. (1) Лице, което не изпълни задължението си по чл. 23а, ал. 2 се
наказва с глоба от 500 до 1000 лева.
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(2) Председател на ловно сдружение, който допусне в сдружението да
бъдат приети ловци повече от максимално определения по чл. 30, ал. 3 брой, се
наказва с глоба от 500 до 1000 лева.
(3) На ловно сдружение, което не изпълни задължението си по чл. 30, ал. 7
се налага глоба в размер до 1000 лева. При липса на кандидати за длъжността
тази глоба не се налага. ";
- Чл. 83ж се изменя както следва:
"Чл.83 ж. (1) Който наруши реда и изискванията за издаване на
разрешително за лов по чл.58, ал.1 се наказва с глоба от 200 до 600 лева.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно в рамките на един и
същ ловен сезон глобата е в размер от 500 до 1500 лева. "
Предложението по чл.
? ? ? ? ? ? ? Н Е Е ГЛАСУВАНО.

836

беше

оттеглено, а

в

останалата

част

Предложение на н.п. Георги Юруков и гр.н.п.
В § 47 относно чл. 83к, в ал. 1 думите „ ал. 2 и 3 " да се заменят с „ ал. 2, 3 и
6"
•

Комисията не подкрепя предложението. ?????
Предложение на н.п. Христо Бисеров
а/ в чл.83г ,ал. 1 израза "от 3000 лева" се заменя с израза "от 1 ооо до 3000
лева ";
б/ чл. 83г, ал2 отпадна;
в/ чл.83д отпада.
Комисията подкрепя предложението по чл. 83г, ал. 2 и чл. 83д., а ??????.
Комисията предлага следната редакция на $ 47, който става § ...
§ .... В Глава седма "Административнонаказателни разпоредби" се
п р а в я т следните изменения и допълнения:
1. Създават се чл. 83а - 83к:
" Ч л . 83а. На лице, което загради площ в нарушение на установения в
чл. 8, ал. 4 ред, се налага глоба или имуществена санкция от 20 000 до 30 000
лева, а изградената ограда подлежи на премахване за сметка на
стопанисващия дивеча.
Ч л . 836. Лице, което не изпълни задължението си по чл. 23, ал. 4, се
наказва с глоба от 50 лева.
Ч л . 83в. Лице, което използва невалиден билет за лов, се наказва с глоба
от 200 до 1000 лева.
Ч л . 83г. (1) Лице, което не изпълни задължението си по чл. 23а, ал. 2 се
наказва с глоба от 3000 лева.
П А Н И Ц А 500 ДО 1000
(2) Председател на ловно сдружение, който допусне в сдружението да
бъдат приети ловци повече от максимално определения по чл. 30, ал. 3 брой,
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се наказва с глоба от 3000 лева и с лишаване от право на лов за срок от 3
години.
ПАНИЦА 500 ДО 1000
(3) На ловно сдружение, което не изпълни задължението си по чл. 30, ал.
7 се налага имуществена санкция в размер от 1 000 до 5 000 лева.
ПАНИЦА ДО 1000, А ПРИ ЛИПСА НА КАНДИДАТИ - НЕ СЕ
НАЛАГА ГЛОБА.
Чл. 83д. (1) На лице, което не изпълни задължението си по чл. 376 и чл.
53, ал. 1, се налага имуществена санкция в размер от 1 000 до 5 000 лева
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно в двугодишен
срок от влизането в сила на наказателното постановление, имуществената
санкция е в размер от 5 000 до 10 000 лева.
Чл. 83е. Ръководител на лова, който при групов лов на дива свиня
наруши изискванията на чл. 56, ал. 5, се наказва с глоба от 100 до 500 лева.
Чл. 83ж. (1) Който наруши реда и изискванията за издаване на
разрешително за лов по чл. 58, ал. 1, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лева.
ПАНИЦА ОТ 200 ДО 600
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно в рамките на
един и същ ловен сезон, глобата е в размер от 2000 до 5000 лева.
ПАНИЦА ОТ 500 ДО 1500
Чл. 83з. Който не изпълни задължението си по чл. 61, ал. 1 се наказва с
глоба от 500 до 2000 лева.
Чл. 83и. (1) Който не изпълни задължението си по чл. 65а, се наказва с
имуществена санкция в размер от 200 до 5 000 лева.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно в двугодишен
срок от влизането в сила на наказателното постановление, имуществената
санкция е в размер от 4 000 до 10 000 лева.
Чл. 83к. (1) На физическо лице, което не изпълни разпоредбите на чл.
70, ал. 2 и 3 се налага глоба от 1000 до 5 000 лева.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или
едноличен търговец, на същия се налага имуществена санкция в размер от
5000 до 10 000 лева."
§ 48. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"Чл. 84 (1) Който ловува без да притежава изискуемите по чл. 23, ал. 1
документи, или ловува извън определените в разрешителното за лов места, без да
е убил или уловил дивеч, се наказва с глоба от 100 до 500 лева."
2. В ал. 2 думите "от 100 до 800" се заменят с "от 200 до 1000 лева"
3. В ал. 3 думите "ловен билет" се заменят с "изискуемите по чл. 23, ал. 1
документи", а числото "50" се заменя със "100";
4. В ал. 4 числото "50" се заменя със "100"
Предложение на н.п. Васил Паница
§ 48 да отпадне.
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Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага § 48 да отпадне.
§ 49. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашната разпоредба става ал. 1 и в нея думите "100 до 500 лева" се
заменят с "1000 до 2000 лева";
2. Създава се ал. 2:
"(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от лице, придобило право на
лов и притежаващо билет за лов, същото се наказва и с лишаване от право на
ловуване за срок от три години."
Предложение на н.п. Васил Паница
§ 49 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Христо Бисеров
Параграф 49:
Чл.85, ал2 отпада.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага $ 49 да отпадне.
§ 50. В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"Чл. 86 (1) Който убие или улови дивеч, без да притежава редовно заверена
членска карта и билет за лов, или с билет за лов и редовно заверена членска карта,
но без разрешително за лов, или извън определените в него дата, място на
ловуване, брой и вид дивеч, се наказва с глоба:
1. за дребен дивеч - от 300 до 1000 лева, но не по-малко от трикратния
размер на причинената щета;
2. за едър дивеч - от 2000 до 5000 лева, но не по-малко от трикратния размер
на причинената щета."
2. В ал. 2 след думата "средства" се добавя "или методи"
Предложение на н.п. Васил Паница
§ 50 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50.
§ 51. Създава се чл. 86а:
„Чл. 86а. Който в нарушение предвидения в закона и подзаконовите актове
по неговото прилагане ред, издаде разрешително за лов или не попълни
реквизитите му, определени в чл. 58, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лева."
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Предложение на н.п. Васил Паница
§ 57, чл.86а думите "от 1000 до 2000лева" се заменят с "от 500 до 1000
лева. "
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на § 51.
§ 51. Създава се чл. 86а:
„Чл. 86а. Който в нарушение предвидения в закона и подзаконовите
актове по неговото прилагане ред, издаде разрешително за лов или не
попълни реквизитите му, определени в чл. 58, се наказва с глоба от 500 до
1000 лева."
§ 52. В чл. 90 след думата „укрива" се добавя „съхранява, обработва"
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52.
§ 53. Създава се чл. 90а:
„Чл. 90а. Който извършва дейност по обработка на ловни трофеи и дивечови
продукти, без да е регистриран по установения в чл. 73, ал. 5 ред, се наказва с
глоба от 1000 до 5000 лева."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53.
Предложение на н.п. Борислав Ноев
Създава се нов чл. 91а:
,, Чл. 91а. Собствениците на овчарски и пастирски кучета, без спьвачки,
извън населени места се наказват с глобаот 50 до 100 ле. "
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създадат § 53а 53в.
§ 53а. Създава се чл. 91а:
„Чл. 91а. Собствениците на овчарски и пастирски кучета, без спъвачки,
извън населени места се наказват с глоба от 50 до 100 лв."
§ 536. В чл. 94, ал. 1 думите "една до" се заличават.
§ 53в. Който наруши разпоредбата на чл. 70, ал. 6 се наказва с глоба от
300 до 500 лева.
§ 54. Създава се чл. 956:
„Чл. 956. За други нарушения по този закон, извън посочените в чл. 83а-95а,
виновните лица се наказват с глоба или имуществена санкция от 100 до 1000 лева,
ако деянието не съставлява престъпление."
Предложение на н. п. Пенко Атанасов
По § 54, относно чл. 956 след думите "чл. 83а-95а " се добавя и "както и
на подзаконовите актове за неговото прилагане "
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Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага § 54 да отпадне.
Предложение на н.п. Борислав Ноев
Създава се нов чл. 956:
„ Чл. 656. Който разпространява чрез медиите указания, упътвания,
описания и реклами на лов, в нарушение на чл. 64 и чл. 65 се наказва с глоба от
3000 до 5000 л."
Предложението беше оттеглено.
§ 55. В чл. 96 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 запетаята след думата „100 лв." се заличава, а след думата
„включително" се добавя думата „или";
2. Създава се ал. 4:
„(4) Сумите от наложени глоби, имуществени санкции и обезщетения в
полза на държавата, за извършени нарушения по този закон, постъпват в бюджета
на Държавната агенция по горите."
Предложение на н. п. Пенко Атанасов
В § 55, т. 1, относно чл. 96, ал. 3, думата "включително" се заменя с
"и/или ", а накрая се добавя "както и лишаване от право на лов за срок от една
година ".
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на § 55, който става §
§ 55. В чл. 96 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 , думата "включително" се заменя с "и/или", а накрая се
добавя "както и лишаване от право на лов за срок от една година".
2. Създава се ал. 4:
„(4) Сумите от наложени глоби, имуществени санкции и обезщетения в
полза на държавата, за извършени нарушения по този закон, постъпват в
бюджета на Държавната агенция по горите."
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДАГ ЗА ГЛАВА СЕДМА
"АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ"
§ 47. В Глава седма "Административнонаказателни разпоредби" се
правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се чл. 83а - 83к:
"Чл. 83а. (1) На лице, което загради площ в нарушение на установения в
чл. 8, ал. 4 ред, се налага глоба в размер от 20 000 до 30 000 лева, а изградената
ограда подлежи на премахване за сметка на стопанисващия дивеча.
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(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице, се
налага имуществена санкция в размер от 20 000 до 30 000 лева, а изградената
ограда подлежи на премахване за сметка на стопанисващия дивеча,"
Чл. 836. Лице, което не изпълни задължението си по чл. 23, ал. 4, се
наказва с глоба до 500 лева.
Чл. 83в. Лице, което използва невалиден билет за лов, се наказва с глоба
от 200 до 1000 лева.
Чл. 83г. (1) Лице, което_не изпълни задължението си по чл. 23а, ал. 2 се
наказва с глоба от 1000 до 3 000 лева.
(2) Председател на ловно сдружение, който допусне в сдружението да
бъдат приети ловци повече от максимално определения по чл. 30, ал. 3 брой,
се наказва с глоба от 500 до 1 000 лева.
(3) На ловно сдружение, което не изпълни задължението си по чл. 30, ал.
7 се налага имуществена санкция в размер от 1 000 до 3 000 лева._
Чл. 83д. (1) На лице, което не изпълни задължението си по чл. 53, ал. 1,
се налага имуществена санкция в размер от 1 000 до 5 000 лева.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно в двугодишен
срок от влизането в сила на наказателното постановление, имуществената
санкция е в размер от 5 000 до 10 000 лева.
Чл. 83е. Ръководител на лова, който при групов лов на дива свиня наруши
изискванията на чл. 56, ал. 5, се наказва с глоба от 100 до 500 лева.
Чл. 83ж. (1) Който наруши реда и изискванията за издаване на
разрешително за лов по чл. 58, ал. 1, се наказва с глоба от 200 до 600 лева.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно в рамките на
един и същ ловен сезон, глобата е в размер от 1000 до 1 500 лева.
Чл. 83з. Който не изпълни задължението си по чл. 61, ал. 1 се наказва с
глоба от 500 до 2000 лева.
Чл. 83и. (1) Който не изпълни задължението си по чл. 65а, се наказва с
имуществена санкция в размер от 1 000 до 3 000 лева.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно в двугодишен
срок от влизането в сила на наказателното постановление, имуществената
санкция е в размер от 6 000 до 8 000 лева.
Чл. 83к. (1) На физическо лице, което не изпълни разпоредбите на чл. 70,
ал. 2, 3 и 6 се налага глоба от 1000 до 5 000 лева.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или
едноличен търговец, на същия се налага имуществена санкция в размер от
5000 до 10 000лева."
§ 48. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:
2. Алинея 1 се изменя така:
"Чл. 84 (1) Който ловува без да притежава изискуемите по чл. 23, ал. 1
документи, или ловува извън определените в разрешителното за лов места,
без да е убил или уловил дивеч, се наказва с глоба от 100 до 500 лева."
2. Вал. 2 думите "от 100 до 800" се заменят с "от 200 до 1000 лева"
5. В ал. 3 думите "ловен билет" се заменят с "изискуемите по чл. 23, ал.
1 документи", а числото "50" се заменя със "100";
6. В ал. 4 числото "50" се заменя със "100"
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§ 49. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашната разпоредба става ал. 1 и в нея думите "100 до 500 лева"
се заменят с "500 до 1000 лева";
2. Създава се ал. 2:
"(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от лице, придобило
право на лов и притежаващо билет за лов, същото се наказва и с лишаване от
право на ловуване за срок от три години."
§ 50. В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"Чл. 86 (1) Който убие или улови дивеч, без да притежава редовно
заверена членска карта и билет за лов, или с билет за лов и редовно заверена
членска карта, но без разрешително за лов, или извън определените в него
дата, място на ловуване, брой и вид дивеч, се наказва с глоба:
1. за дребен дивеч - от 300 до 1000 лева, но не по-малко от трикратния
размер на причинената щета;
2. за едър дивеч - от 1 000 до 5 000 лева, но не по-малко от трикратния
размер на причинената щета."
2. В ал. 2 след думата "средства" се добавя "или методи"
§ 51. Създава се чл. 86а:
„Чл. 86а. Който в нарушение предвидения в закона и подзаконовите
актове по неговото прилагане ред, издаде разрешително за лов или не попълни
реквизитите му, определени в чл. 58, се наказва с глоба от 500 до 1000 лева."
§ 52. В чл. 90 след думата „укрива" се добавя „съхранява, обработва"
§ 53. Създава се чл. 90а:
„Чл. 90а. Който извършва дейност по обработка на ловни трофеи и
дивечови продукти, без да е регистриран по установения в чл. 73, ал. 5 ред, се
наказва с глоба от 1000 до 5000 лева."
Създава се нов чл. 91а:
„ Чл. 91а. Собствениците на овчарски и пастирски кучета, без спъвачки,
извън населени места се наказват с глоба от 50 до 100 ле."
§ 54. Създава се чл. 956:
„ Чл. 956. За други нарушения по този закон, извън посочените в чл. 83а95а, виновните лица се наказват с глоба или имуществена санкция от 100 до
500лева, ако деянието не съставлява престъпление."
§ 55. В чл. 96 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 запетаята след думата „100 ле." се заличава, а след думата
„включително" се добавя думата „и/или";
2. Създава се ал. 4:
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„(4) Сумите от наложени глоби, имуществени санкции и обезщетения в
полза на държавата, за извършени нарушения по този закон, постъпват в
бюджета на Държавната агенция по горите."

§ 56. В Допълнителна разпоредба се правят следните изменения и
допълнения:
1. Точка 10 се отменя.
2. Създават т. 20 - т. 33:
"20. "Специалист по ловно стопанство" е физическо лице със завършено
висше образование в Лесотехническия университет, или със средно-специално
образование с най-малко четири годишен срок на обучение, което е издържало
изпит по една от следните учебни дисциплини: "Ловно стопанство", "Биология
на дивеча", "Екология на дивеча", "Болести по дивеча", "Дивечовъдство" или
"Дивечознание".
21."Дивечови продукти" са месо, кожи и паднали рога от дивеч, както и
яйца от птици - обект на лов.
22. "Капани за избирателен лов" са биотехнически съоръжения за улов на
жив едър дивеч (с изключение на хищниците), предназначен, за разселване,
опресняване на кръвта и ветеринарномедицински контрол;
23. „Селективни касетъчни капани за лов на хищници" са биотехнически
съоръжения за избирателен улов на хищници;
24. "Документ за произход" е:
а) разрешително за лов;
б) протокол от комисия за оценка на ловни трофеи;
в) документ за регистрация на ловния трофей, издаден от държавното горско
стопанство или държавното ловно стопанство;
г) талон от разрешително за групов лов;
д) фактура за покупко-продажба."
25. "Биотехническо съоръжение" е съоръжение за подхранване, наблюдение,
ползване, ветеринарна профилактика, водопой, улов, разселване и други дейности,
пряко свързани със стопанисването на дивеча.
26. „Таксация на дивеча" е основно ловностопанско мероприятие, свързано с
преброяване и точно определяне на количествата дивеч в определен
ловностопански район.
27. „Селекционен отстрел" е този, при който се отстраняват индивиди с
лоши трофейни и екстериорни качества
28. „Санитарен отстрел" е този, при който се отстраняват болни, наранени и
недъгави животни
29. „Разселване на дивеч" е транспортиране и пускане на свобода в
подходящи биотопи на произведени във ферми или уловени от природата ловни
видове
30.
„Опресняване
на
кръвта"
е
ловностопанско
мероприятие,
предотвратяващо имбридинга /близкородсвено размножаване/
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31. „Мрежести уреди" са съоръжения /капани/, използвани за улов на диви
птици и бозайници
32. „Оградени площи" са крупни съоръжения за интензивно стопанисване на
дивеча, чиито размер е съобразен с биологичните изисквания на вида дивеч
(възпроизводствен двор, карантинен двор, аклиматизационен двор, ловен двор,
волиер, отраслов двор)
33. „Нередовен билет за лов" е:
а) който не е издаден по реда на този закон;
б) не е официално заверен от органа, който го е издал, или е издаден от лице
или орган, които не са компетентни;
в) не позволява установяване самоличността на притежателя му по
снимката;
г) има преправки, зачертавания, заличавания, добавки и други;
д) има следи от подмяна на снимката, печатът е неясен или изображението
на лицето на снимката, не съвпада с действителния му образ;
е) с изтекъл срок на валидност."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 56.
Комисията предлага да се създаде § 56а, който става § ..
§ ... В Преходните и заключителни разпоредби § 3, ал. 4 се отменя.
§ 57. В Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2, т. 1 и ал. 5 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. I-A се създава т. 12:
„12. М е ч к а + "
2. в т. 1-Б се правят следните изменения:
а) досегашните т. 12 - 18 стават съответно т. 13 -19
б) досегашната точка 19 става т. 20 и в нея накрая се добавя „ + "
в) досегашните т. 20-22 стават съответно т. 21-23.
Предложение на н.п. Васил Калинов
§ 57 се изменя така:
§ 57. В Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2, т. 1 и ал. 5 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. I-A се създава т. 12:
„ 12. Мечка + "
2. досегашните т. 12 - 30 стават съответно т. 13 -31.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Евдокия Манева и н.п. Иван Костов
В § 57 в Приложение 1 „Списък на бозайници и птици - обект на лов" в
Птици да се променят точки 6 и 7 както следва:
сегашен текст
6. Планински кеклик (Alec tor is graeca graeca Meisner)
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нов текст
6. Планински кеклик (Alectoris graeca)
сегашен текст
7. Тракийски кеклик (Alectoris graeca cupriotes Hartert.)
нов текст
7. Тракийски кеклик (Alectoris chukar)
Комисията подкрепя предложението.
К о м и с и я т а предлага следната редакция на § 57.
§ 57. В Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2, т. 1 и ал. 5 се п р а в я т следните
изменения и допълнения:
1. В т. I-A се създава т. 12:
„12. М е ч к а + "
3. Досегашните т. 12 - 30 стават съответно т. 13 -31.
4. В т. II Б, точки 7 и 8 се изменят т а к а :
" 7 . П л а н и н с к и кеклик (Alectoris graeca)
8. Т р а к и й с к и к е к л и к (Alectoris chukar)»
§ 58. В Приложение № 2 към чл. 9, ал. 1 се създава т. 40:
„40. Кричим - гр. Стамболийски"
Предложение на н.п. Васил Паница
В § 58. към чл. 9, ал. 1 се създава Приложение № 3 със следния текст:
"Държавните ловни стопанства:
1. Русалка — Априлци
2. Росица- местността Лъгът
3. Чепино- местността Чехлъово, община Велинград
4. Арамлиец — с. Огняново, община Елин Пелин
5. Борово- местността Вълча поляна, община Батак
6. Извора- Девин
7. Беглика- местността Беглика, община Батак
8. Женда- Кърджали
9. Витошко — Студена- с. Кладеница
10. Миджур - Белоградчик
П.Мазалат- с.Горно Сахране
12. Сеслав — гр. Кубрат
13. Разлог- Разлог
14. Родопи- местността Снежана
15. Широка поляна — местността Широка поляна
16. Тунджа — Ямбол
17. Котел-Котел
18.Ракотиво — Ракитово
19.Алабак- Велинград
Са държавни предприятия към Държавната агенция по горите без право
на отдаване на други физически или юридически лица под никаква форма. "
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Комисията не подкрепя предложението. ТЕКСТЪТ НЕ Е ГЛАСУВАН !
Комисията предлага следната редакция на §
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
Комисията подкрепя текста на вносителя.
§ 59. (1) Считано от 1 януари_2009 г., ловностопанският район на стопанство
„Кричим" - гр. Стамболийски, предоставено с акт на Министерския съвет на
Националната служба за охрана при Президента на Република България, се
преобразува в държавно ловно стопанство по чл. 8 и чл. 9, ал. 1, 2, 3, 4 и 6 и се
стопанисва от Националната служба за охрана при Президента на Република
България без право на отдаване на други физически или юридически лица.
(2) Имуществото на държавното предприятие по ал. 1 се състои от
имущество, предоставено му по вид, обем и стойност от началника на
Националната служба за охрана при Президента на Република България, и от
имущество, придобито от него в резултат на дейността му.
(3) Държавното предприятие по ал. 1 не може да бъде приватизирано и
срещу него не може да се открива производство по несъстоятелност.
(4) Дейностите на държавното предприятие по чл. 9, ал. 2, т. 1-5 и ал. 3 се
подпомагат от държавата чрез бюджета на Националната служба за охрана при
Президента на Република България.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 59, който става § ...
§ 60. (1) В шестмесечен срок от влизане в сила на този закон,
съществуващите ловни сдружения, са длъжни да се преобразуват по реда на
Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в съответствие с изискването на
чл. 30, ал. 1 и 4.
(2) След изтичане на срока по ал. 1, всички договори с ловните сдружения за
предоставяне стопанисването на дивеча се прекратяват. Нови договори се
сключват със сдруженията, регистрирани по реда на чл. 31, ал. 5, за които има
издадени заповеди по чл. 30, ал. 3.
(3) В ловностопанските райони, за които не са сключени договори по ал. 2,
се забранява ползването на дивеча.
Предложение на н.п. Васил Паница
§ 60 се изменя както следва:
"§60. В шестмесечен срок от влизане в сила на този закон,
нерегистрираните ловни сдружения се регистрират по реда на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел в съответствие с изискванията на чл.ЗО,

Комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение на н.п. Венцислав Върбанов
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§ 60 относно Преходните и заключителни разпоредби
Да се заличи, тъй като няма преобразуване.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. СветославСпасов и н.п. Лъчезар Иванов
§60 отпада
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п.Христо Бисеров
В ПАРАГРАФ 60 се отменят ал. 1 и ал.З.
Ал.2 придобива следното съдържание:
«При промени в районите на дейност на ловните сдружения сключените
от тях договори за предоставяне стопанисването на дивеча се привеждат в
съответствие с това в шестмесечен срок от определяне на новите граници.»
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на § 60, който става § ...
§ ... (1) В шестмесечен срок от влизане в сила на този закон,
съществуващите ловни сдружения привеждат структурите си в съответствие
с изискванията на този закон.
(2) При промени в районите на дейност на ловните сдружения
сключените от тях договори за предоставяне стопанисването на дивеча се
привеждат в съответствие, в шестмесечен срок от определяне на новите
граници.
(3) Ловните дружини, които изгубват или нямат общи граници със
сдружението, в което са членували към датата на влизане в сила на този
закон, по свой избор остават в състава на същото сдружение или преминават
към ловно сдружение, с което имат общи граници.

§ 61. Договорите за съвместно извършване на посочените в ал. 2 дейности,
както и за дейности, свързани с подобряване на местообитанията на дивеч,
сключени от държавните ловни стопанства до датата на влизане в сила на този
закон, запазват действието си и се привеждат в съответствие с разпоредбата на чл.
9.
Предложение на н.п.Христо Бисеров
Параграф 61 :
а/ пред "ал. 2 " се добавя "чл.. 9 "
б/създава нова ал.2 със следното съдържание:
(2) Договорите за предоставяне на услуги по линията за организирания
ловен туризъм по чл.48,ал.1 за предходната година задължително се включват
като критерий за оценка по чл.36б,ал.1 ,т.8 "
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Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п.Стела Банкова и н.п. Минчо Христов
§61 да не се приема
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п.Иордан Цонев
В §61 думите „запазват действието си и се привеждат в съответствие с
разпоредбата на чл. 9 " се заменят с прекратяват действието си "
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на §
ТЕКСТЪТ НЕ Е ГЛАСУВАН! ДА СЕ ГЛЕДА С ОТЛОЖЕНИТЕ
ТЕКСТОВЕ!!!
§ 62. Издадените нормативни актове по приложение на закона запазват
действието си, до издаване на съответните нови актове, доколкото не
противоречат на този закон.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 62, който става § ...
§ 63. Навсякъде в закона думите "разрешително за ловуване" се заменят с
"разрешително за лов"
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 63, който става § ...

§ 64. Ловностопанските райони, съществуващи към датата на влизане в сила
на този закон, които отговарят на изискванията на чл. 7, ал. 6, запазват
определените си граници.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 64, който става $ ...
§ 65. Ловците, които към датата на влизане в сила на закона са членове на
ловни сдружения, запазват членството си в съответното сдружение, дори когато
общия брой на ловците в съответното сдружение превишава максималния брой на
ловците, определен по реда на чл. 30, ал. 3.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 65, който става § ...

§ 66. Лицата, които до влизането в сила на закона са издържали изпит за
придобиване право на лов, но не членуват в ловно сдружение, могат да бъдат
приети за членове в ловно сдружение, дори когато в него е попълнен максималния
брой на ловците, определен по реда на чл. 30, ал. 3.

Предложение на н.п.Христо Бисеров
Създава се нов параграф 66а със следното съдържание:
"Параграф 24а влиза в сила от 1 октомври 2009 г.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията предлага да се създаде § ....
§ ... Разпоредбата на § ... относно чл. 44, ал. 2 влиза в сила от 1 октомври
2009 г.

§ 67. В Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на Закона за горите (ДВ, бр. 43 от 2008 г. и бр. 54 от 2008 г.), в § 92,
ал. 2 думите "представляващ осеметажна административна сграда, находяща се в
гр. София, район "Възраждане", ул. Антим I № 17, подробно описана в акт за
публична държавна собственост № 00440/18.11.1997 г. на областния управител на
област София"се заличават.
Комисията подкрепя текста на вносителя ???
Предложение на н.п. Георги Юруков и гр.н.п.
В преходните и заключителни разпоредби се правят следните промени:
а) да се създадат § 67 и 68 със следното, регламентиращи изменения в
Закона за горите и в Закона за рибарството и аквакултурите:
"§ 67. В чл. 53, ал. 2 от Закона за горите се създава т. 7:
„ т. 7. чрез пряко договаряне за предоставяне изпълнението на дейностите,
предвидени в лесоустройствените проекти за горите и земите от държавния
горски фонд в дивечовъдните участъци, в които стопанисването и ползването на
дивеча е предоставено след провеждането на конкурс по Закона за лова и
опазване на дивеча.
§ 68. В Закона за рибарството и аквакултурите, в чл. 15а се правят
следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови алинеи 4 и 5:
„ (4) Управлението на рибните ресурси в реки от зоната за естествено
възпроизводство
на балканска пастърва- (salmo trutta morpha fario), които се
намират на територията на ловностопански райони на държавните ловни
стопанства, се осъществява от съответните държавни ловни стопанства,
като риболовът там се извършва чрез организиран риболовен туризъм.
(5) Министърът на земеделието и храните и председателят на
Държавната агенция по горите определят с наредба реките по ал. 4, тяхната
начална и крайна точка, както и изискванията към съответните държавни
ловни стопанства, във връзка с мерките за възстановяване и опазване на рибните
ресурси, условията и редът за осъществяване на контрол върху риболова в тези
обекти и условията и редът за провеждане на организиран риболовен туризъм. "
2. Създава се ал. 6:
г,
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„ (6) Списъкът на реките по ал. 4, както и тяхната начална и крайна точка
се публикуват на официалните интернет страници на Изпълнителната агенция
по рибарство и аквакултури и Държавната агенция по горите. "
3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно 7 и 8."
Досегашният § 68 става съответно § 69
Комисията не подкрепя предложението. ТЕКСТЪТ НЕ Е ГЛАСУВАН!
Комисията предлага следната редакция на §

§ 68.

Приложение № 2 към ч л .

54,

ал.

1

Срокове за ловуване на дивеч
1.

Благороден елен и
елен-лопатар
- мъжки и приплоди

- от 1 септември до 31
януари

- женски

- от 1 октомври до 31
декември

1

2. (ДВ,
41/2003-в
сила три
дни след
08.05.2003)

Сърна
- мъжки селекционно
\ и трофейно
- женски и приплоди

3.
13.1.

- от 1 май

до 30 октомври;
- от 1 септември до 30
октомври

Дива свиня:
Подборен лов
1 - мъжки | целогодишно
- женски, приплоди,
| едно- и двегодишни
: прасета

3.2.

Групов лов

- от 1 септември до 31
декември

- от 1 октомври до 31
декември
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4.

5.

:|

Дива коза
- мъжки -

от 1 септември до 30
април

- женски

- от 1 септември до 31
януари

Мечка:

5.1. (Отм. - ДВ, 41/2003 - в сила три дни след 08.05.2003)
5.2.

Стръвници

6.

Муфлон

7.

- мъжки, трофейно
зрели

- целогодишно

- мъжки и женски

- от 1 септември до 31
януари

Зубър
- мъжки
- женски и приплоди

8.

9.

- целогодишно

1

- целогодишно
- от 1 септември до 31
декември

Тибетски як
- мъжки

- целогодишно

- женски и приплоди

- от 1 септември до 30
октомври

Алпийски козирог
- мъжки

- от 1 септември до 31 май

- женски

- от 1 септември до 31
декември

10.

Вълк и чакал

- целогодишно

10.1.

Групов лов на чакал
извън горския фонд

от 1 януари до 28 февруари

Див заек

- от 1 октомври до 31

! п.
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декември
• " "

12.

Катерица

- от 1 ноември до 31
декември

13. (ДВ,
41/2003-в
сила три
дни след
08.05.2003)

Ондатра и нутрия

- от 1 ноември до 28
февруари

14.

Лисица

- целогодишно

15.

Енотовидно куче

- целогодишно

16.

Дива котка

- от 1 октомври до 28
февруари

- във ферми за
дребен дивеч

- целогодишно

17.

Бялка и черен пор

- целогодишно

18.

Язовец

- от 1
февруари

19.

Глухар - мъжки

- от 15 април до 15 май

20.

Дива пуйка

- от 1 октомври до 28
февруари

Фазани и токачки

- от 1 октомври до 31
януари

Фермерно
произведени

от 1 октомври до 28
февруари

Яребици и кеклици

- от 1 октомври до 30
ноември

21. (ДВ,
41/2003-в
сила три
дни след
| 08.05.2003)
21.1.
1 22. (ДВ,
41/2003-в
сила три
дни след
| 08.05.2003)

август

до

28

•

22.1.

Фермерно
произведени

от 1 октомври до 28
февруари

23. (ДВ,
41/2003 - в
сила три
дни след
08.05.2003)

Пъдпъдък и
гургулица

- от втората събота на
август до 30 ноември

24.

Гугутка

- от 15 август до 31
декември

25.

Г

- от втората събота на
август до последния ден на
февруари

26.

Голяма белочела
гъска

- от 1 октомври до 28
февруари

27.

Диви патици - обект
на лов:

- от 1 октомври до 28
февруари'

27.1.

Полудива патица

- от 1 октомври до 28
февруари

27.2.

Зеленоглава патица

- от 1 октомври до 28
февруари

27.3.

Лятно бърне

- от 1 октомври до 28
февруари

27.4.

Зимно бърне

- от 1 октомври до 28
февруари

27.5.

Фиш

- от 1 октомври до 28
февруари

27.6.

Лопатарка

- от 1 октомври до 28
февруари

27.7.

Черна качулата
потапница

- от 1 октомври до 28
февруари

Г\1ЛТ>СГЪГ

1

«,

76

:

j

-

; 27.8.

Шилоопашата
j патица

- от 1 октомври до 28
февруари

28.

Черна лиска

- от 1 октомври до 31
януари

29.

Горски бекас и
обикновена бекасина

- от втората събота на
август до последния ден на
февруари

30.

Скорец, сврака, сива
врана, посевна врана
и чавка

- целогодишно

i

Предложение на н.п. Васил Паница
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДЕН:
§

68.

Приложение № 2 към чл.

54,

ал.

1

Срокове за ловуване на дивеч

\з.

Дива свиня:

3.1.

Подборен лов
- мъжки целогодишно
- приплоди, едно- и
двегодишни прасета

- от 1 септември до 31
декември

21. (ДВ,
41/2003 - в
сила три
дни след
08.05.2003)

Фазани и токачки

- от 1 октомври до 31
януари

21.1.

Фермерно
произведени

от 1 октомври до 31
януари

22.1.

Фермерно
произведени

от 1 октомври до 31
януари

Комисията подкрепя предложението.
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Предложение на н.п. Георги Юруков и гр.н.п.
В § 69, в Приложение № 2 към чл. 54, ал. 1, да се създаде
т. 3.3 със следното съдържание:
"3.3.

Групов лов в
ловни дворове към
бази за интензивно
стопанисване на
дивеча - мъжки и
приплоди "

- от 1 октомври до 28
февруари

Комисията подкрепя предложението.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Предложение на н.п. Евдокия Манева и н.п. Иван Костов
В § 68 Сроковете за ловуване на дивеч да се променят както следва:
т. 4 Дива коза (Rupicapra rupicapra) - по реда на изключенията на чл. 42 от
Закона за биологичното разнообразие и съобразно Плана за действие за
дивата коза в България
т. 5 Мечка — по реда на изключенията на чл. 42 от Закона за биологичното
разнообразие и съобразно Плана за действие за мечката в България
т. 5.2 да отпадне
т. 16 Дива котка (Felis silvestris) - по реда на изключенията на чл. 42 от
Закона за биологичното разнообразие и съобразно Плана за действие за
дивата котка в България
в точки 26 и 27 навсякъде датата 28 февруари да се замени с 31 януари.
т. 30 Скворец, сврака, сива врана, посевна врана и чавка — от втората
събота на август до 28 февруари.

К о м и с и я т а подкрепя предложението по т. 1, 2 и 4, а в останалата част не
се подкрепя.

§ 68.

Приложение № 2 към ч л .

54,

ал.

1

Срокове за ловуване на дивеч
1.

Благороден елен и
елен-лопатар
- мъжки и
|приплоди

| - от 1 септември до 31
януари

- женски

- от 1 октомври до 31
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декември
2.

I Сърна
1 - мъжки | селекционно

[ - от 1 май

и трофейно

до 30 октомври;

- женски и
приплоди

- от 1 септември до 30
октомври

з.

Дива свиня:

3.1.

Подборен лов
- мъжки, приплоди,
едно- и двегодишни
прасета

целогодишно

- женски прасета

- от 1 септември до 31
декември

3.2.

Групов лов

- от 1 октомври до 31
декември

3.3

Групов лов в ловни
дворове към бази за
интензивно
стопанисване на
дивеча - мъжки и
приплоди

4.

5.

от 1 октомври до 28
февруари.

Дива коза
- мъжки -

от 1 септември до 30
април

- женски

- от 1 септември до 31
януари

Мечка:

5.1. (Отм. - ß[В, 41/2003)
!

79

5.2.

Стръвници

6.

Муфлон
- мъжки, трофейно
зрели
- мъжки и женски

7.

8.

- целогодишно

- целогодишно
! - от 1 септември до 31
януари

Зубър
- мъжки

- целогодишно

- женски и
приплоди

- от 1 септември до 31
декември

Тибетски як
- мъжки

- целогодишно

- женски и
приплоди

- от 1 септември до 30
октомври

Алпийски козирог
| - мъжки

- от 1 септември до 31
май

- женски

- от 1 септември до 31
декември

10.

Вълк и чакал

- целогодишно

10.1.

Групов лов на
чакал извън
горския фонд

от 1 януари до 28
февруари

11.

Див заек

- от 1 октомври до 31
!декември

1 12.

Катерица

- от 1 ноември до 31
декември

13.

Ондатра и нутрия

- от 1 ноември до 28
февруари

14.

Лисица

- целогодишно

15.

Енотовидно куче

- целогодишно

16.

Дива котка

- от 1 октомври до 28
февруари

- във ферми за
дребен дивеч

- целогодишно

17.

Бялка и черен пор

- целогодишно

18.

Язовец

- от 1 август
февруари

19.

Глухар - мъжки

- от 15 април до 15 май

20.

Дива пуйка

- от 1 октомври до 28
февруари

21.

Фазани и токачки

- от 1 октомври до 31
януари

Фермерно
произведени

от 1 октомври до 31
януари

Яребици и кеклици

- от 1 октомври до 30
ноември

j 22.1.

Фермерно
произведени

от 1 октомври до 31
януари

123.

Пъдпъдък и
гургулица

- от втората събота на
август до 30 ноември

24.

Гугутка

- от 15 август до 31
декември

25.

Гривяк

- от втората събота на
август до последния ден
на февруари

26.

Голяма белочела
гъска

- от 1 октомври до 28
февруари

27.

Диви патици - обект
на лов:

- от 1 октомври до 28
февруари

27.1.

Полудива патица

- от 1 октомври до 28

~ ""

!

| 21.1.
22.
1

до

28
:
:

1

!

Ц

февруари
27.2.

Зеленоглава
патица

- от 1 октомври до 28
февруари

27.3.

Лятно бърне

- от 1 октомври до 28
февруари

27.4.

Зимно бърне

- от 1 октомври до 28
февруари

27.5.

Фиш

- от 1 октомври до 28
февруари

27.6.

Лопатарка

- от 1 октомври до 28
февруари

1 27.7.

Черна качулата
потапница

- от 1 октомври до 28
февруари

27.8.

Шилоопашата
патица

- от 1 октомври до 28
февруари

28.

Черна лиска

- от 1 октомври до 31
януари

29.

Горски бекас и
обикновена
бекасина

- от втората събота на
август до последния ден
на февруари

Скорец, сврака,
сива врана, посевна
врана и чавка

- целогодишно

\зо.

Предложение на н.п. Васил Калинов
Създават се § 69 - 76:
§ 69. В „Преходните и заключителни разпоредби " се създава § Па:
„§ Па. Подзаконовите нормативни актове, издадени от председателя
Държавната агенция по горите в изпълнение на разпоредбите на закона,
обнародват в „Държавен вестник. "
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
по чл. 9, ал. 12.

№

Държавно ловно

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
IL
12.
13.
14.

Алабак
Априлци
Беглика
Витошко- Студена
Мазалат
Миджур
Родопи
Росица
Чепино
Котел
Ракитово
Сеслав
Широка поляна
Женда
Разлог

1 C

1J.

стопанство

§ 70. В Закона за горите (Обн. ДВ. бр.125 от 1997г., бр.79, и 133 от 1998г.,
бр. 26 от 1999г., бр.29 и 78 от 2000г., бр.77, 79 и бр.99 от 2002г., бр.16 и 107 от
2003г., бр.72 и 105 от 2005г., бр.29, 30, 34, 36, 82 и 102 от 2006г., бр.13, 24 и 64 от
2007г., бр.43 и 54 от 2008г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 13 се изменя така:
„ Чл. 13. (1) В горския фонд могат да се включват:
1. земеделски земи, негодни за земеделско ползване;
2. слабопродуктивни земеделски земи;
3. земи, които са рекултивирани за горскостопанско ползване;
4. гори в земеделски земи.
5. земи от корекции на водни течения;
(2) Включването в горския фонд на площите по ал. 1 се извършва със
съвместна заповед на председателя на Държавна агенция по горите или
оправомощено от него длъжностно лице и на:
1. министъра на земеделието и храните или на оправомощено от него
длъжностно лице — в случаите по ал. 1, т. 1-4;
2. съответния орган по чл. 10, ал. 1, т. 1 или 2 от Закона за водите, или на
оправомощено от него длъжностно лице - в случаите по ал. 1, т. 5;
(3) Заповедите за включване в горския фонд на земи от корекции на водни
течения, влизат в сила след влизането в сила на акта, постановяващ
отчуждаването на засегнатия имот, и след изплащането на определеното
обезщетение.
(4) За включване на площите по ал. 1 в горския фонд собственикът или един
от органите по ал. 2 прави предложение до другите две страни, към което се
прилага скица на имота.
?-
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(5) В едномесечен срок от постъпване на предложението, въз основа на
ортофотоплан и проверка на терена, лицата по ал. 4 подписват протокол, който
съдържа решение по направеното предложение.
(6) Когато по безспорен начин от ортофотоплан и проверка на терена се
окаже, че имота е гора, в решението се посочва, че за същия се прилагат
разпоредбите на Закона за горите, предписанията на лесоустройствения проект,
план или програма.
(7) Извън случаите по ал. 6 и ако не бъде постигнато съгласие за включване
на имота в горския фонд, с протокола по ал. 5 се дава временен статут за
начина на ползване, стопанисване и вид предназначение на имота. "
2. В „Преходните и заключителни разпоредби" се създава § 9а:
„§ 9а. Подзаконовите нормативни актове, издадени от председателя на
Държавната агенция по горите в изпълнение на разпоредбите на закона, се
обнародват в „Държавен вестник. "
§ 71. В Закона за възстановяване на собствеността на горите и земите
от горския фонд (Обн. ДВ. бр.110 от 1997г., бр.ЗЗ, 59 и 133 от 1998г., бр. 49 от
1999г., бр. 26 и 36 от 2001г., бр.45, 63 и 99 от 2002г., бр.16 от 2003г., бр.36 от
2004г., бр.ЗО от 2006г., бр.13, 24 и 59 от 2007г., бр.36 и 43 от 2008г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13у ал. / 5 , накрая се добавя "и след съгласуване с директора на
съответната регионална дирекция по горите се издава решение. Решението,
придружено със скица, удостоверява правото на собственост и има силата на
акт за държавна собственост върху имота.
2. В чл. 14а накрая се поставя запетая и се добавя „включително и за
горите върху поземлен имот,
посочени в картата на възстановената
собственост, като „ временно стопанисвани от общината (ВСО)", които до
момента на национализацията на горите (1947), са представлявали гора.
3. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
а) досегашната разпоредба на чл. 18 става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„ (2) На регистрация по предходната алинея подлежат залесени и
самозалесили се земеделски земи, чието право на собственост е възстановено и
имат ограничителен режим „стопанисва се по Закона за горите. "
4. В Преходните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на
Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от
горския фонд (ДВ, бр. 26 от 2001 г., изм., бр. 36 от 2001 г., бр. 36 от 2004 г.) в §
10 се правят следните изменения и допълнения:
а) досегашният текст става ал. lue нея думите "Поземлените комисии"
се заменят със "Службите по земеделие ".
б) създава се ал. 2:
"(2) Министърът на земеделието и храните в срок до 1 септември 2008 г.
предоставя на Държавната агенция по горите копие от картата на
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възстановената собственост и другите материали и данни, получени при
прилагането на закона. При настъпили промени в картата на възстановената
собственост, министърът на земеделието и храните в 1-месечен срок,
предоставя на председателя на Държавната агенция по горите актуализирана
карта на възстановената собственост. "
§ 72. В Закона за кадастъра и имотния регистър (Обн. ДВ. бр.34 от
2000г., бр. 45 и 99 от 2002г., бр. 36 от 2004г., бр.39 и 105 от 2005г., бр. 29 и 30 от
2006г., бр. 57 и 59 от 2007г. и бр. 36 от 2008г.) в § 4, ал. 1, т. 3 от Преходни и
заключителни разпоредби, в края се добавя „и председателя на Държавната
агенция по горите. "
§ 73. В Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
(Обн. ДВ. бр.17 от 1991г., изм. бр.20 и 74 от 1991г., бр.18, 28, 46 и 105 от 1992г.,
бр.48, 64 и 83 от 1993г., бр.80, 45, 57 и 59 от 1995г., бр. 79, 103 и 104 от 1996г., бр
62, 87, 98, 123 и 124 от 1997г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998г., бр. 68 от 1999г.,
бр.34 и 106 от 2000г., бр.28, 47 и 99 от 2002г., бр.16 от 2003г., бр.36 и 38 от
2004г., бр.87 от 2005г., бр.17 и 30 от 2006г., бр.13, 24 и 59 от 2007г., бр. 36 и 43
от 2008г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 17, ал. 8 се изменя така:
„ (8) Влезлият в сила план за земеразделяне и одобрената карта на
съществуващите или възстановими на терена стари реални граници на
земеделски земи, както и на гори и земи от горския фонд, могат да бъдат
преработени при явна фактическа грешка със съвместна заповед на министъра
на земеделието и храните и председателя на Държавна агенция по горите или на
оправомощени от тях длъжностни лица. Заповедта се обнародва в "Държавен
вестник" и се обявява от общинската служба по земеделие в съответното
кметство. Засегнатите лица при отстраняване на явната фактическа грешка се
обезщетяват по реда на чл. 106, ал. 1. "
2. В чл. 33 се създават ал. 7 и 8:
"(7) Ежегодно министърът на земеделието и храните и председателят на
Държавната агенция по горите или оправомощени от тях лица извършват
преглед на границите на поземления и на горския фонд за установяване на
тяхните граници.
(8) Условията и редът за извършване прегледа по ал. 7 се определят със
съвместна заповед на министъра на земеделието и храните и председателя на
Държавната агенция по горите.'"
§ 74. В Закона за фуражите (ДВ, бр. 55 от 2006 г.,изм., бр. 36 от 2008 г., бр.
54 от 2008 г). се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 15, ал. 2 думите „букви „а" и „б" се заличават.
2. В чл. 17, ал. 1 след думите „ ал. 1" се добавя „ и ал. 2 ".
3. Чл. 55, алинея 2 се изменя така:
"(2) Средствата по ал. 1, т. 9 се определят в размер 20 на сто от
реализираните приходи по чл. 54, ал. 1, т. 2 "
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§ 75. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (ДВ, бр. 87 от 2005 г.,
изм., бр. 30 от 2006 г., бр. 31 от 2006 г., бр. 55 от 2006 г., бр. 88 от 2006 г., бр.
51 от 2007 г., бр. 84 от. 2007 г., бр. 13 от 2008 г., бр. 36 от 2008 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 395, ал. 1:
а) точка 3 се отменя.
б) точка 8 се отменя.
2. Членове 397 и 398 се отменят.
§ 76. В Закона за съхранение и търговия със зърно (ДВ. бр.93/1998г., изм.
бр.101/2000г., бр.9/2003г., бр.58/2003г., бр.69/2005г., бр.105/2005г., бр.30/2006г.,
бр.34/2006г., бр.55/2006г., бр.82/2006г., бр.16/2008г., бр.54/2008г) се правят
следните изменения и допълнения:
1. Създава се чл. 46.
"Чл. 46. (1) Финансовите средства по чл. 4а се разходват за:
1. финансиране дейността на Националната служба по зърното и
фуражите;
2. създаване и подържане на списъка и регистъра по този закон;
3. издателска и просветна дейност;
4. оборудване на лаборатории на Националната служба по зърното и
фуражите за контрол на зърното и зърнените продукти;
5. участие
в
международни
и
национални
междулабораторни
изпитвания;
6. изпълнение на програми за обучение на служители на Националната
служба по зърното и фуражите;
7. създаване и подържане на компютризирани системи за информация;
8. капиталови разходи за развитие на материалната база;
9. допълнително материално стимулиране, уредено с вътрешните
правила за работната заплата.
(2) Средствата по ал. 1, т. 9 се определят в размер 20 на сто от
реализираните приходи по чл. 4а, ал. 1, т. 2 "
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага

С ъ з д а в а т се § 69 - 76:
§ 69. В „Преходните и заключителни разпоредби" се създава § 11а:
„§ 11а. Подзаконовите нормативни актове, издадени от председателя на
Д ъ р ж а в н а т а агенция по горите в изпълнение на разпоредбите на закона, се
обнародват в „Държавен вестник."
П Р И Л О Ж Е Н И Е № 4 П Р И Л О Ж Е Н И Е Т О НЕ Е Г Л А С У В А Н О !
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по чл. 9, ал. 12.
№

Държавно ловно стопанство

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Алабак
Априлци
Беглика
Витошко-Студена
Мазалат
Миджур
Родопи
Росица
Чепино
Котел
Ракитово
Сеслав
Широка поляна
Женда
Разлог

§ 70. В Закона за горите (Обн. ДВ. бр.125 от 1997г., бр.79, и 133 от 1998г.,
бр. 26 от 1999г., бр.29 и 78 от 2000г., бр.77, 79 и бр.99 от 2002г., бр.16 и 107 от
2003г., бр.72 и 105 от 2005г., бр.29, 30, 34, 36, 82 и 102 от 2006г., бр.13, 24 и 64 от
2007г., бр.43 и 54 от 2008г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) В горския фонд могат да се включват:
1. земеделски земи, негодни за земеделско ползване за земите от
държавния поземлен фонд;
2. слабопродуктивни земеделски земи;
3. земи, които са рекултивирани за горскостопанско ползване;
4. гори в земеделски земи.
5. земи от корекции на водни течения;
(2) Включването в горския фонд на площите по ал. 1 се извършва със
съвместна заповед на председателя на Държавна агенция по горите или
оправомощено от него длъжностно лице и на:
1. министъра на земеделието и храните или на оправомощено от него
длъжностно лице - в случаите по ал. 1, т. 1-4;
2. министъра на околната среда и водите- в случаите по ал. 1,т. 5.
(3) Заповедите за включване в горския фонд на земи от корекции на
водни течения, влизат в сила след влизането в сила на акта, постановяващ
отчуждаването на засегнатия имот, и след изплащането на определеното
обезщетение.
(4) За включване на площите по ал. 1 в горския фонд собственикът или
един от органите по ал. 2???? прави предложение до другите две страни, към
което се прилага скица на имота.
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(5) В едномесечен срок от постъпване на предложението, въз основа на
проверка на терена, лицата по ал. 4 подписват протокол, който съдържа
решение по направеното предложение.
(6) Когато по безспорен начин от проверката на терена се окаже, че
имота е гора, в решението се посочва, че за същия се прилагат разпоредбите
на Закона за горите, предписанията на лесоустройствения проект, план или
програма.
(7) Извън случаите по ал. 6 и ако не бъде постигнато съгласие за
включване на имота в горския фонд, с протокола по ал. 5 се дава временен
статут за начина на ползване, стопанисване и вид предназначение на имота."
2. В „Преходните и заключителни разпоредби" се създава § 9а:
„§ 9а. Подзаконовите нормативни актове, издадени от председателя на
Държавната агенция по горите в изпълнение на разпоредбите на закона, се
обнародват в „Държавен вестник."
§ 71. В Закона за възстановяване на собствеността на горите и земите от
горския фонд (Обн. ДВ. бр.110 от 1997г., бр.ЗЗ, 59 и 133 от 1998г., бр. 49 от
1999г., бр. 26 и 36 от 2001г., бр.45, 63 и 99 от 2002г., бр.16 от 2003г., бр.36 от
2004г., бр.30 от 2006г., бр.13, 24 и 59 от 2007г., бр.36 и 43 от 2008г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13, ал. 15, накрая се добавя "и след съгласуване с директора на
съответната регионална дирекция по горите се издава решение. Решението,
придружено със скица, удостоверява правото на собственост и има силата на
акт за държавна собственост върху имота. .
2. Създава се чл. 136.
"Чл. 136. (1) Картата за възстановяване на собствеността върху горите и
земите от горския фонд може да бъде преработени при явна фактическа
грешка със съвместна заповед на министъра на земеделието и храните и
председателя на Държавната агенция по горите. Заповедта се обнародва в
"Държавен вестник" и се обявява от общинската служба по земеделие в
кметството. Засегнатите лица при отстраняване на явната фактическа
грешка се обезщетяват с поименни компенсационни бонове
(2) Явна фактическа грешка е несъответствието между заснетите на
терена трайни топографски елементи и/или съществуващата ситуация и
отразяването им върху плана.
(3) Редът и условията за отстраняването на явната фактическа грешка
се уреждат в правилника за прилагане на закона."
3. В чл. 14а накрая се поставя запетая и се добавя „включително и за
горите върху поземлен имот, посочени в картата на възстановената
собственост, като „временно стопанисвани от общината (ВСО)", които до
момента на национализацията на горите (1947), са представлявали гора.
4. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
а) досегашната разпоредба на чл. 18 става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
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„(2) На регистрация по предходната алинея подлежат залесени и
самозалесили се земеделски земи, чието право на собственост е възстановено
и имат ограничителен режим „стопанисва се по Закона за горите."
4. В Преходните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на
Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския
фонд (ДВ, бр. 26 от 2001 г., изм., бр. 36 от 2001 г., бр. 36 от 2004 г.) в § 10 се
п р а в я т следните изменения и допълнения:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея думите "Поземлените к о м и с и и "
се заменят със " О б щ и н с к и т е служби по земеделие".
б) създава се ал. 2:
"(2) М и н и с т ъ р ъ т на земеделието и храните в срок до 1 септември 2008 г.
предоставя на Д ъ р ж а в н а т а агенция по горите копие от к а р т а т а на
възстановената собственост и другите материали и данни, получени при
прилагането на закона. При настъпили промени в картата на възстановената
собственост, министърът на земеделието и храните в 3-месечен срок,
предоставя на председателя на Д ъ р ж а в н а т а агенция по горите актуализирана
карта на възстановената собственост."
§ 72. В Закона за кадастъра и имотния регистър (Обн. ДВ. бр.34 от
2000г., бр. 45 и 99 от 2002г., бр. 36 от 2004г., бр.39 и 105 от 2005г., бр. 29 и 30 от
2006г., бр. 57 и 59 от 2007г. и бр. 36 от 2008г.) в § 4, ал. 1, т. 3 от Преходни и
заключителни разпоредби, в края се добавя „и председателя на Държавната
агенция по горите."

Предложение на н.п. Еедокия Манева и н.п. Иван Костов
В § 69 В „ Преходни и заключителни разпоредби "
В Закона за биологичното разнообразие се въвежда нов член 120 в, както
следва:
„ Чл. 120в. (1) Обезщетения за щети, нанесени от определени видове от
Приложение 3 се заплащат от Министерството на околната среда и водите;
(2) Щетите по алинея 1 се установяват от комисия, назначена със заповед
на директора на съответния РИОСВ или Дирекция „Национален парк", на чиято
територия е нанесена щетата.
(3) Видовете по алинея 1, както и процедурите по установяване на щетите
и реда за изплащане на обезщетенията по ал. 2 се определят със заповед на
Министъра на околната среда и водите. "
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Еедокия Манева и н.п. Иван Костов
§ 70 В Закона за защитените територии в чл. 70, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Думите "в поверените им райони " се заличават.
2. Създават се т. 15 и 16 със следното съдържание:
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"15. принудително отвеждат нарушителите с неустановена самоличност
в най-близкото поделение на Министерството на вътрешните работи";
"16. имат правата и задълженията по чл. 78, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Закона за
Министерството на вътрешните работи. "
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н. п. Пенко Атанасов
§ 76. В Закона за Селскостопанската академия (Обн., ДВ, бр. 113 от 1999
г., бр. 15 от 2003 г. и бр. 43 и 54 от 2008 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 5, ал. 2 се отменя.
1. В чл. 8 думите след "Министерския съвет " се заличават.
2. В Закона за изменение и допълнение на Закона за Националния център за
аграрни науки (ДВ, бр. 15 от 2003 г.), § 8 се отменя.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Васил Калинов
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