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 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ДИРЕКТОРИ, 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ПРЕДСЕДАТЕЛИ,    

 
 

Във връзка с изпълнението на чл. 54, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча 

(ЗЛОД) и чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗЛОД (ППЗЛОД)и с цел създаване на 

единен подход при изпълнението на нормативната уредба, Ви уведомяваме следното: 

 

1. Откриването на ловния сезон на местен дребени едър дивеч и груповият лов на дива 

свиня по линия на организирания ловен туризъм е на 01.10.2019 г. /вторник/. 

2. Откриването на ловния сезон 2019/2020 г. на местен дребени едър дивеч и груповият 

лов на дива свиня е на 05.10.2019 г. /събота/. 

3. Във връзка с превенцията за ограничаване разпространението на болестта 

Африканска чума по свинете, ловът на територията на цялата страна да се провежда при 

стриктно изпълнение на мерки за биосигурност и дезинфекция. 



4. Резултатите от контролната есенна таксация на заека за ловностопанските райони, в 

които има одобрен план за ползване, да бъдат представени в Изпълнителна агенция по 

горите в срок до 18.10.2019 г. 

5. До утвърждаване на плана за ползване на местен дребен дивеч ловуването му да се 

осъществява в рамките на 30% от представените проекто-плановеза ползване. 

6. Изготвянето и утвърждаването на допълнителен план за отстрел и график за 

ловуване се извършва след представяне на всички документи по чл. 64 от ППЗЛОД. При 

издаването на разрешителните за лов изрично се записва, че се ловува на разселен дивеч и 

поради тази причина не се заплаща цената на разрешителното. 

7. При изготвяне на месечните графици за групово ловуване на дива свиня, стриктно да 

се спазва чл. 70 от ППЗЛОД, съобразени с утвърдения брой ловища в ловностопанския 

район. 

8. При изготвянето на заявките за получаване на разрешителните за индивидуално и 

групово ловуване на дива свиня, специалистите по ловно стопанство към ловните 

сдружения е необходимо да се съобразяват с броя на изразходваните през изминалия ловен 

сезон разрешителни и с факта, че сумата от 1 лев за едно разрешително, определена с 

тарифа на Министерски съвет (Постановление 283, ДВ бр. 2 от 2001 г.) ще се заплаща при 

получаването им от ТП ДГС и ДЛС, и че за неизползваните до края на календарната година 

и върнати в ТП ДГС и ДЛС разрешителни няма да се възстановяват внесените суми. При 

заплащане на формулярите на разрешителните за лов не се начислява данък добавена 

стойност върху определената от Министерски съвет такса. 

9. Да се инструктират ловците от ръководителите на лова при провеждането на ловните 

излети, да се повиши бдителността им за установяване на умрели диви свине или такива с 

нетипично поведение. 

10. Разрешителното за групов лов се счита за издадено и за него се заплаща 

определената цена, когато специалиста по ловно стопанство към ловното сдружение по чл. 

30 от ЗЛОД и председателя на ловната дружина са попълнили данните по чл. 87, ал. 1 и 3 от 

ППЗЛОД. 

11. Регионалните дирекции по горите да съдействат на ловните сдружения  да проведат 

съвещания с ръководителите на ловните излети във връзка с организацията и провеждането 

на ловуването, отчитането на разрешителните за лов и мерките за безопасност, съгласно 

изискванията на ЗЛОД, ППЗЛОД и Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества 

и пиротехническите изделия. 

12. Преди провеждане и по време на групов лов на дива свиня ръководителите на лова 

да спазват стриктно изискванията на чл.59, ал. 3 от ППЗЛОД. 

13. Ръководствата на ловните сдружения да създадат организация за събиране на 

издадените разрешителни за лов и превеждане на събраните суми съгласно изискванията на 

чл. 65а, ал. 6 от ППЗЛОД. 

14. При ежемесечното отчитане на разрешителните за лов в ДГС и ДЛС специалистите 

по ловно стопанство към ловните сдружения задължително представят кочаните с 

изразходваните разрешителни (комплектовани с двата екземпляра на всяко разрешително) и 

придружени с опис – справка съдържаща: номер на разрешителното, ловностопански район 

(дружина), вид на разрешения за лов дивеч, брой на участниците в лова, брой на върнатите 

талони (при групов лов), събраната сума, вид и брой на отстреляния дивеч. 

15. Получаването на разрешителните за лов за следващия месец става след проверка на 

използваните разрешителни и придружаващите ги опис – справки от длъжностното лице в 

ДГС и ДЛС и след представяне на ксерокопие от платежния документ за внесени суми на:  

 ДГС и ДЛС по чл.65а, ал. 2, т. 1 – 30 % от събраните по опис  справките суми; 



 НЛРС – СЛРБпо чл. 65а, ал. 4 – 21 % от събраните по опис справките суми, за 

сдруженията, членуващи в организациите. 

16. Стриктно да се спазват правилата за безопасност и противопожарните изисквания 

при провеждането на ловните излети. 

17. На основание чл. 55, ал. 8 от ППЗЛОД, участниците в групов лов на дива свиня 

задължително да са екипирани с шапки и връхно облекло (елекили яке) с оранжев цвят. 

18. Регионалните дирекции по горите и ТП ДГС/ДЛС да извършат проверки по 

изпълнението на мероприятията по стопанисване и ползване на дивеча от ловните дружини, 

съгласно изискванията на чл. 37 от ЗЛОД. 

 

 

X инж. Мирослав Маринов

ИНЖ. МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Signed by: Miroslav Tsonev Marinov  

 

 

 


