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Относно: Искания за удължаване на ловния сезон за водоплаващ дивеч в нарушение на 

Директивата за дивите птици (79/409) и българското законодателство 

 

 Уважаеми господа, 

 Българското дружество за защита на птиците/БърдЛайф България е сериозно обезпокоено 

от разпространявани в електронните медии и сред ловната общественост информации за искания 

за удължаване на ловния сезон на водоплаващи птици след 31 януари 2008 г.  

 Подобни искания са категорично необосновани и противоречат на българското и 

европейското законодателство, тъй като: 

1. Съгласно чл. 54. (2) от Закона за лова и опазване на дивеча: “В зависимост от биологичното 

развитие на дивеча, щетите, нанесени от него, и епизоотичната обстановка председателят 

на Държавната агенция по горите или генералния директор на Националната 

ветеринарномедицинска служба и след съгласуване с министъра на околната среда и водите 

със заповед променя сроковете за ловуване,....”. Към 28 януари 2008 г. не са налице нито 

едно от условията на чл. 54 от ЗЛОД, които дават основание за удължаване на срока за 

ловуване, който с Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча е 

определен на 31 януари за голямата белочела гъска, дивите патици – обект на лов и черната 

лиска. 

 Считаме дори, че в резултат на изострената обстановка с установените нови огнища 



 

 

на грип по птиците в Турция и Украйна (Крим) след 20 януари 2008г. и предприетите 

превантивни мерки в някой райони на източна България от страна на НВМС, МОСВ и ДАГ, 

удължаване на срока за ловуване би довело до снижаване на ефективността и дори до 

компрометиране на действията на тези институции. 

2. Удължаването на ловния сезон през февруари ще наруши чл. 7, ал. 4 на Директивата за 

дивите птици (79/409), който гласи „Те (държавите членки) трябва да вземат особени мерки 

относно видовете мигриращи птици, за които разпоредбите за лова са в сила, да не се 

отстрелват по време на размножителния им период или при завръщането им в местата за 

отглеждане на малките”. Научните проучвания през последните десетилетия и 

тълкуванията на комитета ОРНИС ясно и категорично сочат, че през февруари 

водоплаващите птици започват да формират двойки и предприемат обратната миграция 

към местата за размножаване. 

3. Цитираният по- горе чл. 7, ал. 4 на Директивата за дивите птици е транспониран в чл. 41, 

ал. 3 на Закона за биологичното разнообразие, която гласи – „За видовете птици от 

приложение № 4 се забраняват: 

1. ловуването и обезпокояването в сезона на размножаване и отглеждане на 

малките, както и по време на завръщане на мигриращите птици в местата на отглеждане 

на малките;” 

4. Учудва ни искането за удължаване на ловния сезон за водоплаващ дивеч при условие, че в 

България масово не се спазват ограниченията за брой отстрелян дивеч, забраните за 

използване на електрически звуковъзпроизвещи уреди за привличане на птици и дните за 

лов. Справка за това може да направи всеки на сайта www.nalov.com, където ще види 

десетки снимки и разкази за отстреляни наднормени бройки гъски, патици и пъдпъдъци и 

ще може да си изтегли всякакви звуци за привличане на всякакъв дивеч. Смятаме, че 

усилията на новата Държавна агенция по горите трябва да се насочат към въвеждане на ред 

в ловното стопанство, а не към поощряване на анархията в него. 

5. В резултат на масовото неспазване на Закона за лова и опазване на дивеча и Закона за 

биологичното разнообразие, за които сигнализирахме с наше писмо (ИЗ/Вн/9000/002-

012/08-01-08), вече са налице сериозни щети на върху световно застрашени видове птици 

като червеногушата и малката белочела гъска. В момента в района на Шабла и Дуранкулак 

могат да бъдат преброени десетки ранени червеногуши гъски, свидетели бяхме на 3 случая 

на отстрел на червеногуши гъски и един на малкa белочелa гъска. Извършителите на тези 

закононарушения остават ненаказани и ние считаме, че по-нататъшното удължаване на 

ловния сезон ще допринесе до още по-сериозни щети на тези световно застрашени видове. 

 

 С оглед избягване на нарушения на Европейското и българското законодателство, Ви 

молим, уважаеми господа, да предприемете необходимите действия за запазване на 31 януари 

2008 г. като дата на закриване на ловния сезон на водоплаващи птици. 

 

С уважение: 

 

 

Д-р Петър Янков, 

Директор по природозащитата при БДЗП 


