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РЕШИ: 
 

Управителния съвет взе решение да не подкрепи §1, §2, §3, 
§4 и  §6 в настоящия проект на ЗИД на ППЗЛОД поради следните 
причини: 

 По отношение на § 1 от Проекта за изменение на 
ППЗЛОД считаме, че  капацитетът само на два изпитни центъра в 
рамките на едно държавно предприятие не е достатъчен, за да 
бъдат поети всички кандидат-ловци в определения двумесечен 
срок за провеждане на изпитната сесия. Ограниченият брой на 
центровете ще създаде неудобство и ще създаде допълнителна 
финансова тежест на кандидат-ловците, които ще трябва да 
пропътуват големи дистанции поради отдалечеността на залите за 
провеждане на изпитите от местата, в които живеят. В тази връзка 
считаме, че въвеждането на конкретно изискване теоретичната 
част от изпита да се провежда в зали с осигурено 
видеонаблюдение, без да се конкретизира конкретен брой в 
рамките на една административна единица, каквато е Държавното 
предприятие по чл.163 от Закона за горите, ще постигне търсения 
ефект.  

 В §2, §3 и §4  се предвижда замяната на писмения тест с 
електронен. Само по себе си това предложение е резонно и 
съответства на наложената практика при придобиването на редица 



други допълнителни квалификации, но с оглед на това, че за 
провеждането му е необходимо осигуряването на технически 
средства (таблети), което изисква допълнително финансиране, 
считаме че тази промяна е ненавременна и следва да се обсъди и 
приеме при последващи промени в ППЗЛОД.  

 В §6 се предвижда изключването от изпитните комисии 
на лицата, извършващи подготовката на младите ловци в лицето 
на представители на висши училища и професионални гимназии по 
горско стопанство и/или лесотехника, както и на специалисти по 
ловно стопанство към ловните сдружения. За нас липсва логика в 
това предложение с оглед на това, че Програмата за теоретично 
обучение на кандидати за придобиване право на лов, съгласно 
Приложение №4 към чл. 12, ал. 2 от ППЗЛОД, включва голяма по 
обем и много разнородна информация, която не е в обхвата на 
ежедневните задължения на членовете на изпитните комисии. 
Следователно, изваждайки от състава на комисиите 
специалистите, които са провеждали подготовката, е твърде 
възможно в тях да бъдат включени само лица, които не притежават 
достатъчно задълбочени знания върху учебния материал и 
съответно да не могат да извършат обективно оценяване на 
знанията на кандидат ловците. Съгласно чл. 19, ал.2 в състава на 
комисиите се включва задължително представител на 
Изпълнителна агенция по горите или на Регионалните дирекции по 
горите, на Държавното горско/ловно стопанство, на 
Министерството на вътрешните работи и представител на ловното 
сдружение, организиращо курса. Ако целта за изваждане на тези 
хора от комисиите е поради съмнения за подпомагане на кандидат-
ловците и това се случва в присъствието на представителите на 
останалите три институции и без тяхното противопоставяне, не 
виждаме как едно такова действие ще повиши контрола и нивото 
на знания на лицата придобиващи право на лов. 

Управителния съвет на НЛРС-СЛРБ подкрепя § 5 в частта да 
се въведе поправителна сесия за кандидат-ловците, които не са се 
явили или не са издържали изпита, защото това предложение 
изцяло съответства на практиката за явяване на поправителен 
изпит в образователната система на Р. България. Възможността за 
явяване на поправителен изпит ще позволи на изпитващите да 
завишат изискванията си по отношение на нужните минимални 
знания, които един кандидат за придобиване право на лов трябва 
да притежава. Това ще се отрази положително върху степента на 
подготвеност на новите ловци, респективно ще доведе и до по-



правилното и законосъобразно извършване на ловностопанската 
дейност от тях. 

§ 5 да бъде доразвит, като се предвиди възможност за 
поправителен изпит за лицата, които по обективни причини не са 
могли да се явят по време на редовната сесия и на практика 
техният първи изпит е през поправителната сесия през месец 
октомври.     

Предлагаме изменение в чл. 17, ал.1 по отношение на 
провеждането на практическия изпит, а именно същият да включва 
стрелба с куршум по силует на дива свиня във връзка с 
изменението на чл. 65. т.15 от ЗЛОД от 2012 г., с което се 
регламентира, че при провеждането на групов лов на дива свиня с 
гладкоцевно оръжие се разрешава употребата само на боеприпаси 
тип „куршум“.  
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