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ЦЕНИ ЗА ОТСТРЕЛ НА ДИВЕЧ
I. ЕДЪР ДИВЕЧ
1.  БЛ А ГОРОДЕН Е ЛЕН – 
CERVUS ELAPHUS L.
Срок за ловуване:
– мъжки и приплоди – от 1 септем-
ври до 31 януари;
– женски – от 1 октомври до 31 де-
кември.
Трофеят се заплаща на база тегло-
то в килограми, измерен с горната 
челюст.

*3абележка: за всеки следващи 10 
грама.
За трофеи над 230.00 т. по СIС се 
начислява добавка от 10 % върху 
цената.
За отстреляна кошута над 2 г. – 
150 €.
Селекционен отстрел:
– приплоди – 50 €;
– от 1 до 2 г. – 100 €;
– от 2 до 4 г. с тегло на трофея до 
4.00 кг – 250 €.
След 30 октомври може да се пра-
ви до 10 % отстъпка от отстрелната 
цена за трофейните животни.
За ранен и ненамерен дивеч се за-
плаща 50 % от стойността на цената 
на заявения за отстрел.
2. ДИВА СВИНЯ – SUS SCROFA L.
А. ИНДИВИДУАЛЕН ЛОВ
Срок за ловуване: целогодишно. 
Трофеят се заплаща на база сред-
ноаритметично от дължината на 
долните зъби.

* Забележка: за всеки следващ 

милиметър.
За отстреляна дива свиня до 1 г. – 50 €.
За отстреляна дива свиня от 1 до 
2 г. – 100 €.
За отстреляна женска над 2 г. – 500 €.
За ранен и ненамерен глиган – 
500 €.
За отстрелян глиган над 125.00 т. 
по CIC се заплаща 10 % върху цена-
та на трофея. От 1 май до 31 август 
може да се прави до 10 % отстъпка 
от отстрелните цени за трофейните 
животни.
Б. ГРУПОВ ЛОВ (ГОНКА)
Срок за ловуване: от 1 октомври до 
втората неделя на месец януари.
Групов лов в ловни дворове към 
БИСД – от 1 октомври до последния 
ден на февруари.
Трофеят се заплаща на база сред-
ноаритметично от дължината на 
долните зъби.

За отстреляна дива свиня до 1 г. – 
50 €.
За отстреляна дива свиня от 1 до 
2 г. – 100 €.
За отстреляна женска над 2 г. – 
500 €.
3. ЕЛЕН ЛОПАТАР – CERVUS 
DAMA L.
Срок за ловуване:
– мъжки и приплоди – от 1 септем-
ври до 31 януари.
– женски – от 1 октомври до 31 де-
кември.
Трофеят се заплаща на база тегло-
то в килограми, измерен с горната 
челюст.

*3абележка: за всеки следващи  
10 грама.

За трофеи над 200.00 т. по CIC се начис-
лява добавка от 10 % върху цената.
За отстреляна кошута – 50 €.
За отстрелян приплод – 50 €.
След 30 ноември може да се прави до 
10 % отстъпка от отстрелната цена 
за трофейните животни.
За ранен и ненамерен дивеч се за-
плаща 50 % от стойността на цената 
на заявения за отстрел.
4. МУФЛОН – OVIS MUSIMON 
PALL.
Срок за ловуване:
– мъжки – целогодишно;
– женски – от 1 септември до 31 
януари.
Трофеят се заплаща на база сред-
ноаритметично от дължината на 
рогата.

*3абележка: За всеки следващ 
сантиметър.
За отстреляна женска – 50 €.
За отстрелян приплод – 50 €.
За трофеи над 230.00 т. по СIС се начис-
лява добавка от 10 % върху цената.
За ранен и ненамерен дивеч се за-
плаща 50 % от стойността на цената 
на заявения за отстрел.
5. СЪРНА – CAPREOLUS 
CAPREOLUS L.
Срок за ловуване:
– мъжки – от 1 май до 30 октомври;
– женски и приплоди – от 1 септем-
ври до 30 октомври.
Трофеят се заплаща на база теглото, 
измерено в грамове, като за горната 
челюст се приспадат 90 грама.

* Забележка: за всеки следващ  
1 грам.

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДИВЕЧ ЗА  
ОРГАНИЗИРАНИЯ ЛОВЕН ТУРИЗЪМ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.03.2023 ДО 29.02.2024 г. СЪГЛАСНО  
ЧЛ. 76 АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА

до 14.00 см 300 €

от 14.01 до 16.00 см 300 € +10 €*

от 16.01 до 18.00 см 500 € +10 €*

от 18.01 до 20.00 см 700 € +15 €*

от 20.01 до 22.00 см 1000 € +20 €*

над 22.01 см 1400 € +30 €*

до 14.00 см 300 €

от 14.01 до 16.00 см 400 €

от 16.01 до 18.00 см 500 €

от 18.01 до 20.00 см 700 €

от 20.01 до 22.00 см 1000 €

над 22.01 см 1400 €

Шилар 100 €

до 2.00 кг 400 €

от 2.01 до 2.50 кг 400 € +2 €*

от 2.51 до 3.00 кг 500 € +4 €*

от 3.01 до 3.50 кг 700 € +10 €*

от 3.51 до 4.00 кг 1200 € +16 €*

над 4.01 кг 2000 € +30 €*

до 40 см 60 €

от 40.01 до 50 см 60 € +14 €*

от 50.01 до 60 см 200 € +20 €*

от 60.01 до 70 см 400 € +40 €*

от 70.01 до 80 см 800 € +100 €*

от 80.01 до 90 см 1800 € +120 €*

над 90 см 3000 € +150 €*

до 200 гр 100 €

от 201 до 250 гр 100 € +1 €*

от 251 до 300 гр 150 € +2 €*

от 301 до 350 гр 250 € +3 €*

от 351 до 400 гр 400 € +8 €*

над 400 гр 800 € +10 €*

от 4.01 до 5.00 кг 600 € +3 €*

от 5.01 до 6.00 кг 900 € +5 €*

от 6.01 до 7.00 кг 1400 € +6 €*

от 7.01 до 8.00 кг 2000 € +8 €*

от 8.01 до 9.00 кг 2800 € +10 €*

от 9.01 до 10.00 кг 3800 € +12 €*

от 10.01 до 11.00 кг 5000 € +30 €*

от 11.01 до 12.00 кг 8000 € +40 €*

над 12.01 кг 12 000 € +80 €*
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За трофей над 160.00 т. по СIС се начис-
лява добавка от 10 % върху цената.
За отстреляна сърна – 50 €.
За отстрелян приплод – 50 €.
За ранен и ненамерен дивеч се за-
плаща 50 % от стойността на цената 
на заявения за отстрел.
6.  Е ВР ОП Е ЙС К И  БИ З ОН 
(ЗУБЪР) – BISON BONASUS L.
Срок за ловуване:
– мъжки – целогодишно.
– женски и приплоди – от 1 септем-
ври до 31 декември.
Трофеят се заплаща на база между-
народната точкова система CIC.

За отстреляна женска – 1650 €.
За отстрелян приплод – 830 €.
7. ТИБЕТСКИ ЯК – BOS MUTUS P.
Срок за ловуване:
– мъжки – целогодишно.
– женски и приплоди – от 1 сеп-
тември до 30 октомври.
За отстрела се заплаща за мъжки 
и женски – 1200 €.
8. ГЛУХАР – TETRAO 
UROGALLUS L.
Срок за ловуване:
– мъжки – от 15 април до 15 май.
За отстрелян глухар се заплаща 
1700 €.
За ранен и ненамерен дивеч се за-
плаща 50 % от стойността на цената 
на заявения за отстрел.
9. ДИВА КОЗА – RUPICAPRA 
RUPICAPRA L. (при спазване 
на изискванията, предвиде-
ни в Закона за биологичното 
разнообразие)
Срок за ловуване:
– мъжки – 1 декември – 15 януари; 
10 април – 10 май;
– женски – 15 септември – 31 ок-
томври.
Трофеят се заплаща на база между-
народна точкова система CIC.

*Забележка: за всяка следваща 
точка.
За ранен и ненамерен дивеч се за-
плаща 50 % от стойността на цената 
на заявения за отстрел.
II. ДРЕБЕН ДИВЕЧ
1. ЗАЕК – LEPUS EUROPEUS 
PALL. – 35 €.
Срок за ловуване: от 1 октомври до 
31 декември.
2. НУТРИЯ – MIOCASTOR 
COYPUS MOL. – 15 €.
Срок за ловуване: от 1 ноември до 
последния ден на февруари.
3. ФАЗА Н –  PH A SI A N US 
COLCHICUS L. – 12 €.
Срок за ловуване: от 1 октомври до 
31 януари.
Фермерно произведени – от 1 октом-
ври до 28 февруари.
4. ДИВИ ПАТИЦИ, РАЗРЕШЕ-
НИ ЗА ЛОВ – 10 €.
Срок за ловуване: от 1 октомври до 
31 януари.
5. ГОЛЯМА БЕЛОЧЕЛА ГЪС-
КА – ANAS ALBIFRONS SCOP. 
– 20 €.
Срок за ловуване: от 1 октомври до 
31 януари.
6. ЯРЕБИЦА – PERDIX PERDIX L. 
– 20 €.
Срок за ловуване: от 1 октомври до 
30 ноември.
Фермерно произведени – от 1 октом-
ври до 31 януари.
7. КЕК ЛИК –  A LECTOR IS 
GRAECA CIPRIOTES HARTERT. 
– 15 €.
Срок за ловуване: от 1 октомври до 
30 ноември.
Фермерно произведени – от 1 октом-
ври до 31 януари.
8. ГОРСКИ БЕКАС – SCOLOPAX 
RUSTICOLA L. – 20 €.

Срок за ловуване: от втората събота 
на август до последния ден на фев-
руари.
9.  Г РИ В Я К  –  C OLU M B A 
PALUMBUS L. – 3 €.
Срок за ловуване: от втората събота 
на август до втората неделя на фев-
руари.
10. ГУРГУЛИЦА – STREPTOPELIA 
TURTUR L. – 3 €.
Срок за ловуване: от втората събота 
на август до 30 ноември.
11. ПЪДПЪДЪЦИ – COTURNIX 
COTURNIX L. – 3 €.
Срок за ловуване: от втората събота 
на август до 30 ноември.
12.  ТОК АЧК А –  N U MIDA 
MELEAGRIS L. – 6 €.
Срок за ловуване: от 1 октомври до 
31 януари.
Фермерно произведени – от 1 октом-
ври до 28 февруари.
13. ОБИКНОВЕНА БЕКАСИНА – 
GALLINAGO GALLINAGO L. – 3 €.
Срок за ловуване: от втората събота на 
август до последния ден на февруари.
14. ЧЕРНА ЛИСКА – 1 €.
Срок за ловуване: от 1 октомври до 
31 януари.
15. СКОРЕЦ – 1 €.
Срок за ловуване: целогодишно.
16. ДИВА ПУЙКА – 25 €.
Срок за ловуване: от 1 октомври до 
последния ден на февруари.
Забележка: по договаряне може 
да се начисли 10 % за ранен и нена-
мерен дивеч.
III. ХИЩНИЦИ
1. ВЪЛК – CANIS LUPUS L. – 220 €.
Срок за ловуване: целогодишно.
2. ЛИСИЦА – VULPES VULPES L. 
– 10 €.
Срок за ловуване: целогодишно.
3. ЧАКАЛ – CANIS AUREUS L. 
– 10 €.
Срок за ловуване: целогодишно
4. ДРУГИ ХИЩНИЦИ, РАЗРЕ-
ШЕНИ ЗА ЛОВ – 10 €.
Забележка: отстрелните цени 
включват дрането и осоляването 
на кожите.

до 130.00 т. 1650 €

от 130.01 до 150.00 т. 2180 €

от 150.01 до 170.00 т. 3270 €

над 170.00 т. 4350 €

до 80.00 т. 700 €

от 80.01 до 85.00 т. 800 € +30 €*

от 85.01 до 90.00 т. 950 € +38 €*

от 90.01 до 95.00 т. 1140 € +65 €*

от 95.01 до 100.00 т. 1465 € +67 €*

над 100.00 т. 1800 € +200 €*

1. Директорите на държавните лов-
ни стопанства имат право да пред-
лагат пакетни цени след одобрение 
от директорите на държавните 
предприятия по чл. 163 от Закона 
за горите.
2. Трофеите от благороден елен, 
елен лопатар и сръндак се запла-
щат на база тегло, измерено 24 часа 
след обработката им. В случаите, 
когато този срок не може да бъде 

спазен, от теглото на трофея се 
приспадат до 5 % за влажност.
3. Ловните стопанства гарантират 
до 15 % точност при отстрела на за-
явения трофей (без глиган). Когато 
разликата в гарантираната точност 
е над 15 %, ловецът може да откаже 
да придобие трофея и съответно не 
го заплаща.
4. Заявка за лов се счита за потвър-
дена, когато услугите са предпла-

тени в размер на 30 % най-късно 
до 10 дни преди провеждането на 
лова.
5. Трофеи от благороден елен с оцен-
ка над 250 т., елен лопатар с оцен-
ка над 200 т., сръндак с оценка над 
160 т., муфлон с оценка над 230 т. 
и дива свиня с оценка над 140 т., 
определени по CIC, не се изнасят от 
страната до изтичането на 6 месеца 
от отстрела.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
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I. БАЗИ ЗА ЛОВЕН ТУРИЗЪМ
1. Нощувка със закуска, съгласно 
категоризацията на ловната база:
– в ловна резиденция: единична 
стая – 70 €, двойна стая – 80 €; 
апартамент – 100 €
– в ловен дом: единична стая – 60 €, 
двойна стая – 70 €;
– в ловна хижа: единична стая – 30 €, 
двойна стая – 40 €;
2. Храноден: обяд – 30 €, вечеря 
– 30 €.
В цената за храноден се включва 
консумация на топли и безалко-
холни напитки. Алкохолните на-
питки се продават по утвърден от 
директора на съответното терито-
риално поделение ценоразпис, по-
ставен на видно място.
3. Придружителите заплащат пъ-

лен размер на пансиона. За деца до 
7 години, придружаващи ловците, 
не се заплаща за нощувка и храна. 
За деца от 7 до 14 години се заплаща 
50 % от цената за нощувка и храна.
II. УСЛУГИ ЗА ОРГАНИЗИРАН 
ЛОВЕН ТУРИЗЪМ
1. Ловен водач – 70 € за един ден.
2. Носач – 30 € за един ден.
3. Цена за групов лов на дива свиня 
с организация – 120 € за един ловец 
за един ден.
4. Цена за групов лов на дива сви-
ня без организация – 45 € за един 
ловец за един ден.
5. Моторно превозно средство – 70 € 
за един ден.
6. Фотолов с водач – 40 € за един 
ден.
7. Ловно куче – 30 € за един ден.

8. Пансион за ловно куче – 20 €.
9. Трансфер (място на пристигане – 
стопанство – място на отпътуване):
за микробус и лек автомобил – 
1.20 € за км, като се отчитат реал-
но изминатите километри – пълен 
курс.
10. Предоставяне на ловно оръжие 
с включени боеприпаси – 50 € за 
един ден.
III. Посочените по т. I и II цени са 
в евро с включен ДДС. Цените са 
минимални и държавните горски 
и ловни стопанства могат да дого-
варят по-високи цени след одобре-
ние от директора на съответното 
държавно предприятие по чл. 163 
от Закона за горите.
IV. Всички допълнителни услуги 
се заплащат по договаряне.

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БАЗИТЕ ЗА ЛОВЕН 
ТУРИЗЪМ И ЗА УСЛУГИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАН ЛОВЕН ТУРИЗЪМ, 

ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ 
ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ И ТЕХНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ПОДЕЛЕНИЯ, 

ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.03.2023 г. ДО 29.02.2024 г.

Информация

На 15 февруари в Пловдив Национал-
ното ловно-рибарско сдружение „Съюз 
на ловците и риболовците в Бълга-

рия“ (НЛРС – СЛРБ) с председател инж. 
Васил Василев, проведе годишна среща 
на Управителния съвет на НЛРС – СЛРБ с 
председателите и щатния състав на сдруже-
нията. От Изпълнителната агенция по горите 
участие взеха инж. Росен Райчев – дирек-
тор на дирекция „Контрол по опазване на 
горските територии и ловно стопанство“, 
инж. Юлиян Русев – началник на отдел 
„Ловно стопанство“, инж. Кристина Иванова 
и инж. Василий Георгиев – главни експер-
ти в отдела, Даниела Ангелова – началник 
на отдел „Правни дейности“, експертите по 
ловно стопанство от 16-те регионални ди-
рекции на горите, както и представители на 
Върховната административна прокуратура и 
Министерството на околната среда и водите.
Темите на форума бяха „Бракониерството 
– вид, форма, начини и противодействие“ 
и „Разяснение по инициираните промени 
в Правилника за прилагане на Закона за 
лова и опазване на дивеча“.
Инж. Росен Райчев представи презентаци-
ята „Данни за нарушенията в Република 
България за последните 6 години“, в която 
огласи статистически данни за участвалите 
в проверки лица, задържаните вещи, броя 

Противодействие на бракониерството  
с общи усилия

Участници в срещата

на съставени актове, най-често срещаните 
нарушения, част от причините за брако-
ниерството и недостатъците, водещи до 
трудното му установяване.
Инж. Стилиян Герасков – експерт в НЛРС 
– СЛРБ, обобщи мащабите на бракониер-
ството, основните типове бракониерство и 
какви стъпки трябва да бъдат предприети 
за неговото ограничаване.
Георги Камбуров – прокурор във Върховна-
та административна прокуратура, даде раз-
яснения за актосъставянето и за най-често 
допусканите грешки, които водят до от-
падане на повдигнатите административни 
нарушения по Закона за лова и опазване 
на дивеча. 
След задълбочени обсъждания и дискусии, 
включително и с председатели на ловни 
сдружения, участниците в срещата се обе-
диниха около следните изводи: нужни са 

спешни законодателни промени, регламен-
тиращи ясно задълженията и отговорности-
те за охрана на дивеча; увеличаване на 
санкциите при установени бракониерски 
прояви; създаване на възможност за бързи 
производства по Закона за лова и опазване 
на дивеча; назначаване на необходимия 
брой ловни надзиратели към ловните сдру-
жения; повече правомощия за назначените 
ловни надзиратели и други. 
В края на работната среща бяха дадени 
разяснения по инициираните промени в 
Правилника за прилагане на Закона за 
лова и опазване на дивеча, които засягат 
вноската за стопанисване на дивеча, както 
и провеждането на изпитите за придоби-
ване на право на лов.

Инж. Кристина ИВАНОВA
главен експерт в отдел „Ловно  

стопанство“ – ИAГ


