
от 4,01 до 5,00 кг 600 евро + 3 евро *

от 5,01 до 6,00 кг 900 евро + 5 евро *

от 6,01 до 7,00 кг 1400 евро + 6 евро *

от 7,01 до 8,00 кг 2000 евро + 8 евро *

от 8,01 до 9,00 кг 2800 евро + 10 евро *

от 9,01 до 10,00 кг 3800 евро + 12 евро *

от 10,01 до 11,00 кг 5000 евро + 30 евро *

от 11,01 до 12,00 кг 8000 евро + 40 евро *

  над 12,01 кг 12000 евро + 80 евро *

Минимални цени за ползване на дивеч и дивечови продукти за 
организирания ловен туризъм в република България  съгласно чл. 76 
ал.2 от закона за лов и опазване на дивеча

РАЗДЕЛ ПЪРВИ - ЦЕНИ ЗА ОТСТРЕЛ НА ДИВЕЧ

1. Едър дивеч

БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН
Срок за ловуване: мъжки и приплодни - от 1 септември до 31 януари, женски от 1 октомври до 31 декември
Трофеят се заплаща на база теглото в килограми, измерен с горната челюст.

* Забележка: за всеки следващи 10 грама.

За трофеи над 230.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.

За отстреляна кошута над 2 г. - 150 евро.

Селекционен отстрел:

      - до 2  г. - 100 евро

     - от 2 г. до 4 г. с тегло на трофея до 4 кг. - 300 евро.

След 30.10 дже да се прави до 10% отстъпка от отстрелната цена за трофейните животни.

За ранен и ненамерен дивеч се заплаща 50% от стойността на цената на заяваения отстрел.
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  до 14,00 см 300 евро

от 14,01 до 16,00 см 300 евро + 10 евро

от 16,01 до 18,00 см 500 евро + 10 евро

от 18,01 до 20,00 см 700 евро + 15 евро

от 20,01 до 22,00 см 1000 евро + 20 евро

  над 22,01 см 1400 евро + 30 евро

ДИВА СВИНЯ
А. ИНДИВИДУАЛЕН ЛОВ
Срок за ловуване: целогодишно
Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби.

* Забележка: за всеки следващ милиметър.
За отстреляна дива свиня до 1 год. - 50 евро.
За отстреляна дива свиня от 1 год. до 2 год. - 100 евро.
За отстреляна женска над 2 год. - 500 евро.
За ранен и ненамерен глиган - 500 евро.
За отстрелян глиган над 125 т. по CIC се заплаща 10% върху цената на трофея.
От 01.05. до 31.08. воже да се прави до 10% отстъпка за отстреляните цени за трофейните животни.

  до 14,00 см 300 евро

от 14,01 до 16,00 см 400 евро

от 16,01 до 18,00 см 500 евро

от 18,01 до 20,00 см 700 евро

от 20,01 до 22,00 см 1000 евро

  над 22,01 см 1400 евро

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 средноаритметично от дължината на долните зъби.

За отстреляна дива свиня до 1 год. - 50 евро.
За отстреляна дива свиня от 1 год. до 2 год. - 100 евро.
За отстреляна женска над 2 год. - 500 евро.
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   Шилар 100 евро

  до 2 кг 400 евро

от 2,01 до 2,50 кг 400 евро + 2 евро *

от 2,51 до 3,00 кг 500 евро + 4 евро *

от 3,01 до 3,50 кг 700 евро + 10 евро *

от 3,51 до 4,00 кг 1200 евро + 16 евро *

  над 4,01 кг 2000 евро + 30 евро *

   до 50 см 350 евро

от 50,01 до 60 см 600 евро + 20 евро * 

от 60,01 до 70 см 800 евро + 50 евро *

от 70,01 до 80 см 1300 евро + 100 евро *

  над 80 см 2300 евро + 150 евро *

ЕЛЕН ЛОПАТАР
Срок за ловуване: мъжки и приплоди - от 1 септември до 31 януари; женски - от 1 октомври до 31 декември.
Трофеят се заплаща на база теглото в килограми, измерен с горната челюст.

* Забележка: за всеки следващи 10 грама.
За трофеи над 200.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.
За отстреляна кошута - 50 евро.
За отстрелян приплод - 50 евро.
След 30.11 може да се прави до 10% отстъпка от отсрелната цена за трофейните животни.
За ранен и ненамерен дивеч се заплаща 50% от стойността на цената на заявения за отстрел.

МУФЛОН
Срок за ловуване: мъжки - целогодишно; женски - от 1 септември до 31 януари.
Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на рогата.

За всеки следващ сантиметър
За отстреляна женска - 50 евро
За отстрелян приплод - 50 евро
За трофеи над 230,00 точки се начислява добавка от 10% от стойността на цената на заявения за отстрел.
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  до 200 гр 100 евро

от 201 до 250 гр 100 евро + 1 евро *

от 251 до 300 гр 150 евро + 2 евро *

от 301 до 350 гр 250 евро + 3 евро *

от 351 до 400 гр 400 евро + 8 евро *

  над 400 гр 800 евро + 10 евро *

  до 130.00 т 1650 евро

от 130,01 до 150,00 т 2180 евро

от 150,01 до 170,00 т 3270 евро

  над 170,01 т 4350 евро

СЪРНА
Срок за ловуване: мъжки - от 1 май до 30 октомври; женски - от 1 септември до 30 октомври.
Трофеят се заплаща на база теглото в измерено в грамове, като за горната челюст се приспадат 90 гр.

* Забележка: за всеки следващ 1 грам.
За трофеи над 160.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.
За отстреляна сърна- 50 евро.
За отстрелян приплод - 50 евро.
За ранен и ненамерен дивеч се заплаща 50% от стойността на цената на заявения за отстрел.

ЕВРОПЕЙСКИ БИЗОН
Срок за ловуване: мъжки - целогодишно; женски и приплоди - от 1 септември до 31 декември.
Трофеят се заплаща на база междунароната точкова система CIC.

За отстреляна женска - 1650 евро
За отстрелян приплод - 830 евро
За трофеи над 230,00 точки се начислява добавка от 10% от стойността на цената на заявения за отстрел.
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ТИБЕТСКИ ЯК
Срок за ловуване: мъжки - целогодишно; женски и приплоди - от 15 септември до 30 октомври.
За отстрела се заплаща за мъжки и женски - 1200 евро.

ГЛУХАР
Срок за ловуване: мъжки - от 15 април до 15 май.
За отстрелян глухар се заплаща 1000 евро.

  до 80 т 700 евро

от 80.01 т до 85 т 800 евро + 30 евро *

от 88.01 т до 90 т 950 евро + 38 евро *

от 90.01 т до 95 т 1140 евро + 65 евро *

от 95.01 т до 100 т 1465 евро + 67 евро *

  над 100 т 1800 евро + 200 евро *

ДИВА КОЗА
Срок за ловуване: мъжки - от 01.12--15.01; 10.04-10.05; женски - 15.09-31.10
Трофеят се заплаща на база международна точкова система CIC.

При спазване на изискванията предвидени в Закона на 
биологичното разнообразие, за следния вид:

* За всяка следваща точка
За ранен и ненамерен дивеч се заплаща 50% от стойността на цената на заявения за отстрел.
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II.     ДРЕБЕН ДИВЕЧ

1.   ЗАЕК 30 евро
Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 декември

2.   НУТРИЯ 15 евро
Срок за ловуване: от 1 ноември до последния ден на февруари

3.   ФАЗАН 10 евро
Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари.
Фермерно произведени от 1 октомври до 28 февруари.

4.   ДИВИ ПАТИЦИ РАЗРЕШЕНИ ЗА ЛОВ 6 евро
Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари

5.   ГОЛЯМА БЕЛОЧЕЛА ГЪСКА 20 евро
Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари

6.   ЯРЕБИЦА 20 евро
Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 ноември
Фермерно произведени от 1 октомври до 31януари.

7.   КЕКЛИК 15 евро
Срок за ловуване: от 1 октомври до 30 ноември
Фермерно произведени от 1 октомври до 31януари.

8.   ГОРСКИ БЕКАС 20 евро
Срок за ловуване: от втората събота на август до последния ден на февруари 

9.   ГРИВЯК 3 евро
Срок за ловуване: от втората събота на август до втората неделя на февруари
 
10.   ГУРГУЛИЦА 3 евро
Срок за ловуване: от втората събота на август до 30 ноември

11.   ПЪДПЪДЪЦИ 3 евро
Срок за ловуване: от втората събота на август до 30 ноември
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III.     ХИЩНИЦИ

1.   ВЪЛК 220 евро
Срок за ловуване: целогодишно

2.   ЛИСИЦА 10 евро
Срок за ловуване: целогодишно

3.   ЧАКАЛ 10 евро
Срок за ловуване: целогодишно

4.   ДУГИ ХИШНИЦИ РАЗРЕШЕНИ ЗА ЛОВ 10 евро
 * Забележка: отстрелните цени включват дрането и осоляването на кожите

РАЗДЕЛ ВТОРИ - ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1. Директорите на държавните ловни стопанства имат право да предлагат пакетни цени след одобреие от директорите на 
държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите.

2. Трофеите от благороден елен, елен лопатар и сръндак се заплащат 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 отсрела на заявения 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 потвърдена, когато услугите са предплатени в размер на 30% най-късно до 10 дни преди провеждане 
на лова.

5. Трофеи от благороден елен с оценка над 250 точки, елен лопатар с оценка над 200 точки, сръндак с оценка над 160 точки, 
муфлон  с оценка над 230 точки и дива свиня с оценка над 140 точки, определени по CIC, не се изнасят от страната до изтичането 
на 6 месеца от отстрела.
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