НАЦИОНАЛНО ЛОВНО РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ“
УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНО БОРАВЕНЕ
С ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ ЗА ЛОВНИ ЦЕЛИ
Приети от УС на НЛРС-СЛРБ на 21.11.2014 г.

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тези указания уреждат правилата за безопасност при дейности с
огнестрелно оръжие и боеприпасите за тях за ловни цели в системата на Съюза
на ловците и риболовците в България.
Чл. 2. При извършване на дейности с огнестрелно оръжие и боеприпасите
за тях за ловни цели се спазват изискванията на ЗАКОНА ЗА ОРЪЖИЯТА,
БОЕПРИПАСИТЕ,
ВЗРИВНИТЕ
ВЕЩЕСТВА
И
ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ
ИЗДЕЛИЯ / Обн. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010 г./ (ЗОБВВПИ), ЗАКОНА ЗА
ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА /Обн. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2000 г./
(ЗЛОД) и ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОН ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА
ДИВЕЧА /Обн. ДВ. бр.58 от 29 Юни 2001 г./ (ППЗЛОД) .
Чл. 3. Ловното оръжие е предназначено за ловуване.
РАЗДЕЛ II
ПРИДОБИВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, ПОЛЗВАНЕ И ПРЕНАСЯНЕ НА ЛОВНО
НАРЕЗНО И ГЛАДКОСТЕННО ОРЪЖИЕ И БОЕПРИПАСИ ЗА НЕГО
Чл. 4. (1) Правоспособни лица придобиват ловно нарезно и гладкоцевно
оръжие, съгласно чл.77 от ЗОБВВПИ, на база на което се издава Разрешение за
съхранение, носене и употреба от органите на МВР по постоянен адрес.
(2) Лицата по предходната алинея купуват за лични нужди
снарядени гилзи, барут и боеприпаси, срещу представяне на валидно
разрешително за носене на ловно оръжие.
Чл. 5. (1) Разрешението за съхранение, носене и употреба на огнестрелно
оръжие и боеприпаси за ловни цели важи за срок от пет години.

Чл. 6. (1) Ловците могат да съхраняват, пренасят и употребяват личното си
ловно оръжие и боеприпаси за него, съгласно разпоредбите на ЗОБВВПИ.
РАЗДЕЛ III
ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ДЕЙНОСТИ С ЛОВНО ОРЪЖИЕ И
БОЕПРИПАСИ
Чл. 7. При дейности с ловно оръжие и боеприпаси за него задължително се
спазват следните основни правила:
1. Притежателите на ловно оръжие и боеприпаси взимат мерки за
осигуряването им по начин, изключващ всяка непосредствена възможност до тях
да имат достъп други лица.
2. Снарядяването на ловни патрони в домашни условия се извършва
самостоятелно, в отсъствие на други лица, като отделните операции по
снарядяването на гилзите се извършва последователно и изцяло по
определения ред:
- поставяне на капсули на всички гилзи;
— претегляне на дозата барут (зимна или лятна) с електронни или
аптекарски везни, фиксиране на нейния обем в спринцовката на прибора и
насипване на определената доза във всички гилзи;
— поставяне на надбарутната капачка във всички гилзи;
— поставяне на тапи, сачми, надсачмени капачки с предварително
отбелязани номерата на сачмите и загъване на гилзите.
3. При движение в населени места или извън тях до мястото на ловуване,
пеша или с различни превозни средства, оръжието се пренася в калъф
изпразнено, разделно от боеприпасите за него.
4. По време на лов, когато оръжието не се използва /между отделните
гонки, почивки и др./ то се носи с цеви, насочени нагоре или надолу — никога
хоризонтално, като между гонките чупещите се пушки се пренасят отворени, а
ловните карабини и полуавтоматичните пушки с отворен затвор и без патрон в
цевта.
5. По време на гръмотевични бури не е желателно движение или престой
на открито. В случай, че се наложи движение или престой на открито, оръжието
се изпразва и се поставя в калъфа, а при липса на калъф, оръжието се носи на
ремък с цевите надолу.
6. Преминаването през заледени, заснежени и кални терени или през
препятствия като прелези, ровове, канавки и огради и др. става с изпразнено
оръжие, като не се допуска ползването му за подпомагане на движението, чрез
подпиране или по друг начин.
7. Поради опасност от рикошети, стрелбата по цели, намиращи се
непосредствено над вода, лед или каменисти терени се извършва само, когато в
близост няма хора или домашни животни.
8. Стрелба по птици, излитащи от царевични и слънчогледови ниви или от
други укрития, се извършва само, когато те се издигнат на безопасна височина.

9. Не е желателно да се стреля, когато целта е извън пределната
дистанция за сигурно поразяване, в зависимост от характера на ползваното
оръжие.
10.
При нехарактерен изстрел /слаб/ цевите се преглеждат за наличие
на твърди остатъци и се зареждат отново, само ако в тях няма нищо заседнало.
11.
Ако след натискане на спусъка изстрел не последва, пушката не
се отваря веднага, тъй като засечката може да е в следствие от това, че барутът
не изгаря нормално – изчаква се една минута и след това оръжието се отваря,
като задната част на цевите не трябва да сочи към стрелеца.
12.
Ако след първия изстрел пушката не може да се отвори,
произвежда се втория изстрел и едва тогава се прави повторен опит за отваряне
на оръжието.
13.
При стрелба стрелецът да не се обляга на дърво или друга опора
с гръб и особено с рамото, на което е прикладвана пушката, тъй като откатът на
оръжието може да предизвика сериозни травми — до счупване на ключицата.
14.
Забранява се стрелба по посока на хора или домашни животни,
независимо от тяхното отстояние.
15.
По време на групов лов ръководителят на лова има следните
функции:
1. отговаря за реда, дисциплината и спазването на законността при
подготовката,
организацията
и
провеждането
на
ловния
излет;
2. получава попълненото от председателя на дружината разрешително за
ловуване, като проверява правилно ли са вписани датата и мястото на ловуване,
видът и количеството на разрешения за отстрел дивеч;
3. преди да започне ловният излет, проверява наличието на ловен билет,
членска карта и разрешително за носене на ловно оръжие на всеки участник в
лова, попълва разрешителното за лов, съгласно изискванията на чл. 86, ал. 4 и
събира дължащата се индивидуална такса за ловуване от всеки участник в лова;
4. инструктира участниците в ловния излет относно:
а) При заемане на стрелкова позиция да се отива с проверено празно
оръжие.
б) Стрелбата от позиция се извършва само в посоките, указани от
ръководителя на лова, съобразени с местоположението на останалите
участници в лова.
в) вида и количеството на дивеча, който ще се отстрелват, сигналите за
начало и край на гонката и лова, часа и мястото на сборния пункт след
приключването на гонката и лова;
г) правилата за безопасно боравене с ловно оръжие, дисциплината и
спазването на законността при провеждането на ловния излет и неупотребата на
алкохол или наркотични вещества преди или по време на ловния излет;
5. организира ловния излет, като определя стрелците, гоначите и ловните
кучета, които ще участват в гонката (при групов лов на дива свиня), мястото и
броя на гонките, местата на стрелците на стрелковата линия;
6. контролира количеството на отстреляния дивеч;
7. след приключване на ловния излет, събира всички участници и прави
разбор на лова, като организира провеждането на съответните ритуали и

разпределянето на отстреляния дивеч между участниците в лова и заверява
разрешителното за лов, като отразява резултата от ловуването, вида и
количеството на отстреляния дивеч и попълва талоните на участниците;
8. при нараняване на участник в лова, прекратява незабавно ловния излет
и взема бързи мерки за оказване на първа медицинска помощ на пострадалия,
урежда транспортирането му до най-близкия медицински пункт или довеждането
на медицинско лице и уведомява органите на Министерството на вътрешните
работи и ловното сдружение за инцидента;
9. при смърт на участник в лова, прекратява лова, уведомява органите на
Министерството на вътрешните работи и прокуратурата за съдействие и
осигурява присъствието на местопроизшествието на всички участници в ловния
излет до идването на компетентните органи;
10. изготвя писмен доклад за извършени закононарушения по време на
ловния излет и го прилага към разрешителното за лов.
11. Участниците в групово ловуване на дива свиня, дребен дивеч и
хищници подписват декларация, че ще спазват стриктно разпорежданията на
ръководителя на лова.
12. Ръководителят на лова отстранява участниците, които нарушават
правилата за безопасност.
Чл. 8. Забранява се:
1. Стрелба по шум, по неясно видима цел и/или по такава, която може да
предизвика злополука;
2. Стрелба в населени места;
3. Стрелба в посока на хора, независимо от тяхното отстояние;
4. Стрелба извън указаните от ръководителя на лова сектори по време на
групов лов;
5. Самоволното напускане на указаната от ръководителя на лова
стрелкова позиция преди края на гонката;
6. Употребата на видимо повредени или с нарушена цялост боеприпаси
или с изтекъл срок на годност;
7. Използване на сачми с диаметър над 6,2 мм. по време на групов лов на
дива свиня;
8. Използването на технически неизправно оръжие;
9. Пренасянето на заредено ловно оръжие между отделните гонки по
време на групов лов;
10. Доубиването на дивеч чрез удар с приклада или цевите;
11. Носенето и употребата на оръжие, когато не е придружено с
разрешителното за него;
12. Преотстъпването на оръжието на други лица, включително и на
правоспособни ловци;
13. Ползването на ловно оръжие не по предназначение;
14. Употребата на алкохол или други упойващи вещества преди и по време
на лов;

15. Ловуване в разсадници, ловни развъдници и рибовъдни стопанства;
16. Ловуване в опитни полета и площи за сортово семепроизводство;
17. Ловуване в ливади до окосяването им, в ново засадени лозя, в лозя от
резитба до приключване
на гроздобера, в зеленчукови, овощни градини и
бостани до обирането им;
18. Ловуването в житни култури - от 1 април до ожънването им;
19. Ловуването в оризищата - от 15 март до прибирането им;
20. Участие в групов лов, на едър и местен дребен дивеч и хищници, ако
ловецът не е екипиран с лента, шапка или облекло с ярък сигнален цвят.
20. При снарядяване на патрони е забранено:
- използването на видимо повредени или с нарушена цялост гилзи;
- използването на барути с изтекъл срок на годност или на такива с
неизвестен произход;
- смесването на бездимен с димен барут, на бездимни барути от различни
производители или на такива, чиято дозировка е неизвестна;
- превишаването на дозата, посочена от производителя;
— пушенето, употребата на алкохол или други упойващи вещества по
време на снарядяването на патроните;
— извършването на различни манипулации с боеприпасите на места, в
близост до камини, печки и други отоплителни уреди с открити нагреватели.
Чл. 9. При ловуване съгласно чл. 65 от ЗЛОД се забранява използването
на следните средства и методи:
1. огнестрелни оръжия, неотговарящи на изискванията на чл. 56, ал. 1 и 2 от
ЗЛОД и арбалети;
2. капани, примки и мрежи, лепила и ями (трапове), ако се прилагат за
неизбирателен лов или за убиване;
3. отровни или упойващи вещества, както и стръв с такива вещества;
4. електрически звуковъзпроизвеждащи устройства и изкуствени източници на
светлина, както и приспособления за осветяване на целта;
5. огледала и други заслепяващи предмети;
6. електрически уреди, способни да убиват или да зашеметяват;
7. живи животни, използвани като примамка, както и слепи или осакатени;
8. експлозиви, обгазяване или опушване;
9. приспособления за нощна стрелба, съдържащи електронен преобразувател
или увеличител на образа;
10. моторни превозни средства;
11. летателни средства;
12. ловни соколи и други грабливи птици, независимо от вида и произхода им,
както и ловни хрътки;
13. моторни плавателни съдове, които се движат със скорост над 5 км/час, а в
Черно море - над 18 км/час;
14. огнестрелни оръжия с монтирани заглушители.
РАЗДЕЛ IV
КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл. 10. (1) Цялостният контрол по спазване на режима на дейностите с
ловно оръжие и боеприпаси се осъществява от органите на МВР и ИАГ.
(2) Непосредственият контрол по спазване на правилата за безопасност
(Раздел III) се осъществява и ръководителите на ловните излети, специалистите
по ловно стопанство към ловните сдружения.
Чл. 11. За неспазване на настоящите Указания виновните нарушават
разпоредбите на ЗЛОД и ЗОБВВПИ, за което носят наказателна или
административна
отговорност,
съгласно
действащото
Българско
законодателство и Уставите на Ловните сдружения - членове на НЛРС-СЛРБ
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тези Указания представляват инструктивни правила за безопасност
при дейности с ловно оръжие и се издават на основание ЗОБВВПИ, ЗЛОД и
Правилника за неговото прилагане и по специално чл.50 ЗЛОД и чл.59, ал.3, т.4,
буква б от ППЗЛОД.
§ 2. Указанията влизат в сила от 21.11.2014 г. и е задължителна за всички
ловци — членове на НЛРС-СЛРБ.

