
Приложение № 1 към чл. 50 
(Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) 

  

I. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Минимални дневни дажби за подхранване: 

1. За един благороден елен - 0,5 кг концентриран фураж, 2,5 кг грубфураж и 1,0 кг 
сочен фураж. 
2. За един елен-лопатар - 0,3 кг концентриран фураж, 0,8 кг груб фуражи 0,5 кг сочен 
фураж. 
3. За една сърна - 0,150 кг концентриран фураж, 0,5 кг груб фураж и0,3 кг сочен фураж. 
4. За един муфлон или дива коза - 0,2 кг концентриран фураж, 0,8 кггруб фураж и 0,2 кг 
сочен фураж. 
5. За един алпийски козирог - 0,25 кг концентриран фураж, 1,0 кг грубфураж и 0,25 кг 
сочен фураж. 
6. За една дива свиня - 0,6 кг концентриран фураж и 1,0 кг соченфураж. 
7. За един тибетски як - 1,2 кг концентриран фураж, 5,0 кг груб фуражи 1,2 кг сочен 
фураж. 
8. За един зубър - 1,5 кг концентриран фураж, 10,0 кг груб фураж и1,5 кг сочен фураж. 
9. За 100 заека - 2,0 кг концентриран фураж, 4,0 кг груб фураж и4,0 кг сочен фураж. 
10. За един глухар - 0,1 кг концентриран фураж. 
11. За една дива пуйка - 0,2 кг концентриран фураж. 
12. За 100 фазана или токачки - 4 - 6,0 кг концентриран фураж. 
13. За 100 яребици или кеклици - 2 - 3,0 кг концентриран фураж. 
14. За 100 полудиви патици - 4 - 5,0 кг концентриран фураж. 

II. Грубият фураж да съдържа 50 на сто сено и 50 на сто листник, катосе изчислява на 
база 5 куб. м листник за 1 т сено. 

III. Минималните срокове за подхранване са, както следва: 
1. За дивеча по ал. 1, т. 1 - 9 вкл. - 60 дни за Южна България иПричерноморието и 90 
дни за планинските райони и Северна България. 
2. За глухар - 150 дни. 
3. За дивата пуйка - 150 дни. 
4. За фазани и токачки - 90 дни за Южна България и Причерноморието и150 дни за 
Северна България. 
5. За яребици, кеклици и полудиви патици - 60 дни за Южна България и90 дни за 
Северна България. 

 


