
Тази пролет след двегодишно прекъсване изло-
жението „Природа, лов, риболов“ отново по-
срещна посетители. Форумът се проведе от 30 

март до 3 април под егидата на Министерството на 
земеделието и беше организиран от Международния 
панаир – Пловдив, със съдействието на Изпълнител-
ната агенция по горите, държавните предприятия и 
Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на 
ловците и риболовците в България“.

Заместник-министърът на земеделието Стефан 
Бурджев откри изложението в присъствието на и.д. 
изпълнителен директор на ИАГ инж. Филип Коваш-
ки, председателя на Парламентарната комисия по 
земеделието, храните и горите Пламен Абровски, 
посланика на Република Сърбия у нас Н. Пр. Желко 
Йович,  председателя на НЛРС – СЛРБ инж. Васил 
Василев, ръководството на Международния панаир, 
кмета на община Пловдив Здравко Димитров и за-
местник областния управител на Пловдив Николай 
Василев, заместник-кметове и кметове на райони 
в града, общински съветници и почетни консули 
(сн. 1 и 2).

В обръщението си към присъстващите замест-
ник-министърът каза: „Преживяхме две трудни го-
дини на епидемична обстановка, които се отразиха 
на всички сфери на живот. Въпреки това през из-
миналата година се наблюдава 10 % увеличаване на 
българските и чуждестранните ловци, ловували по 
линия на организирания ловен туризъм“.

Темата на 26-ото издание на изложението „При-
родозащитната роля на ловеца“ бе разгърната чрез 
деловата програма и различни атрактивни събития 
в рамките на форума.

По инициатива на ИАГ и с подкрепата на Минис-
терството на земеделието, държавните предприятия 
и ловци беше представена експозиция от ловни тро-

феи от различни видове дивеч, добити на територия-
та на страната чрез селектиран отстрел (сн. 3 и 4), 
диорами от паднали дивечови рога (сн. 5), препари-
рани благороден елен, муфлон, лисица, заек, глухар 
и друг дребен дивеч, които показаха страната като 
атрактивна дестинация за организиран ловен тури-
зъм. Комисия за оценка на ловни трофеи, в която 
участваха експерти от РДГ – Пловдив, и ИАГ, кон-
султираха посетителите.

На пресконференция главният директор на Меж-
дународния панаир – Пловдив, доц. д-р Иван Соко-
лов запозна журналистите с новостите и проявите в 
изложението, като  фокусът бе поставен върху орга-
низираната за първи път от институцията инициа-
тива за детско приложно творчество – конкурсът „С 
любов към природата“. Постъпилите над 50 проекта 
– декорации, диорами и тематични композиции, из-
работени от естествени материали от деца до 12-го-
дишна възраст, бяха подредени във впечатляваща 
експозиция и радваха посетителите. Експертно жури 
оцени творбите, а най-добрите бяха отличени с на-
гради (сн. 6). 

В презентацията си инж. Филип Ковашки изнесе 
данни за приходите по линия на организирания ло-
вен туризъм (сн. 7). За 2021 г. те възлизат на 5 689 054 
лв. и обхващат информацията, подадена от държав-
ните ловни и горски стопанства и ловно-рибарските 
сдружения до 28.02.2022 година. Приходите само от 
държавните ловни стопанства за м.г. са 3 199 076 
лв., като на първите места се нареждат Държавните 
ловни стопанства   „Кормисош“, „Воден-Ири Хисар“, 
„Тракия“ и „Росица“.

Въпреки епидемичната обстановка в глобален ма-
щаб от COVID-19 в България през 2021 г. са лову-
вали общо 4601 ловци, в т.ч. 3570 българи и 1031 
чужденци. Основна част от чуждестранните ловци, 
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посетили страната за лов на едър дивеч, са от Гер-
мания, Испания, Италия и Франция. Към дребния 
дивеч предпочитания са имали ловците от Италия, 
Гърция, Испания и Франция.

Страната ни е лидер в генетичните дадености на по-
пулацията от благороден елен. От отстреляните през 
2021 г. благородни елени 46 са оценени със златен 
медал, 51 – със сребърен, и 53 – с бронзов. През септем-
ври 2021 г. по линия на ОЛТ са отстреляни 3 капитални 
трофея, оценени с над 250 т. по CIC, в Държавните 
ловни стопанства „Воден-Ири Хисар“ и „Дунав“.

От отстреляните 125 диви свине 51 са оценени със 
златен медал, 31 – със сребърен, и 43 – с бронзов. 
Най-високо оценен е екземпляр, отстрелян в УОГС 
„Г. Ст. Аврамов“ – с. Юндола. При елена лопатар 24 
отстреляни животни са оценени със златен медал, 14 
– със сребърен, и 16 – с бронзов. Най-добрият тро-
фей през 2021 г. е отстрелян в ДЛС „Искър“, оценен 
с 204.18 т. по CIС.

През 2021 г. общо 34 муфлона са получили медали, 
от които 8 са златни, 8 – сребърни, и 18 – бронзови. С 
най-висока оценка за годината е отстреляният в ДЛС 
„Несебър“ екземпляр, оценен с 221.90 т. по CIC. От 
отстреляните сърни броят на оценените с медал е 91, от 
тях 9 са златните, 32 – сребърните, и 50 – бронзовите.

Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на 
ловците и риболовците в България“ представи инфор-
мация за членството си в Международния съвет за 
опазване на природа и природните ресурси (IUCN). 
Международната организацията има статут на наблю-
дател и консултант в ООН и участва в прилагането 
на няколко международни конвенции за опазване на 

природата и биоразно- 
образието. 

Изложбата на ловни 
трофеи и паднали ди-
вечови рога на НЛРС – 
СЛРБ представи приро-
дозащитната дейност на 
Сдружението под мото-
то  „С грижа към дивата 
природа“. Националната 
организация за пръв път 
показа атракция с добаве-
на реалност – 3D модел 
на световния рекорд при 
благороден елен (AR).

На кръглата маса „Електронни разрешителни за 
лов“ ловни експерти от ИАГ и технически консул-
танти запознаха служители на държавните предпри-
ятия и техните териториални поделения, предста-
вители на НЛРС – СЛРБ, БЛРС и ловни сдружения 
с подготвяния идеен проект за мобилно приложе-
ние (сн. 8), за да бъдат чути становища и въпроси, 
свързани с реализацията му. Целта на електронното 
разрешително за лов е да се повиши коректността 
при отчитането на отстрела, както и да се гарантира 
законността при провеждането на ловните излети. 
Електронните разрешителни ще бъдат издавани от 
досегашните оторизирани органи. Осъществяването 
на проекта ще наложи изменение в нормативната 
уредба, но законовите промени ще бъдат предложени 
едва когато всички технически подробности по него 
бъдат уточнени.

Събитията, посветени на децата, бяха много забавни. 
Пътуващото фургонче „Горичка в количка“ гостува на 
зелените площи на панаирното градче с интерактивни 
игри и уроци, подготвени от горските педагози от ИАГ 
и ДПП „Витоша“ (сн. 9). Ученици от 5 училища и деца 
от Комплекса за социални услуги „Олга Скобелева“ в 
Пловдив научиха за работата на лесовъда и за живо-
та в горите. На децата бяха подарени образователни 
материали и фиданки, които да залесят.  Представи-
тели на Сдружение „Зелени Балкани“, работещи по 
проекти за опазването на редки видове, разказаха 
на децата за черния лешояд, червеногушата гъска и 
малкия корморан и се включиха в забавни игри с тях. 
Малчуганите наживо видяха ловен сокол, мишелов и 
керкенез. Малките палавници твориха в детска рабо-
тилница с естествени материали.

На щанда на ИАГ представители на дирекциите на 
природните паркове даваха информация за актуални 
проекти, защитени територии, природни обекти, рас-
тителното и животинското богатство, възможности-
те за туризъм с тематични маршрути, фестивали и 
предлагаха специализирана литература.

НГГСД „Христо Ботев“ – Велинград, се представи 
с ловни трофеи, препарати на животни, пособия и 
инструменти.

В „Природа, лов, риболов“ тази година участваха 
над 70 фирми – производители и търговски пред-
ставители, които показаха голямо разнообразие от 
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ловно, риболовно и спортно оборудване, оптически 
и навигационни уреди, лодки и специализирани пре-
возни средства.

Посетителите имаха възможност да проверят точ-
ността си на стрелбищата за въздушно оръжие, да на-
блюдават демонстрации с коне тежковози за теглене 
на трупи, дърворезба с моторен трион, ловни стрелби 
в реално време на екран,  да присъстват на демонстра-
ции на уреди за привличане на дивеч. За посетителите 
на изложението готви лично Ути Бъчваров.

Бяха организирани посещения до териториалното 
поделение на ЮЗДП – Благоевград, Държавно лов-
но стопанство „Кричим“ – наследник на ловния парк 
„Кричим“, принадлежал на княз Фердинанд. На тери-
торията на стопанството се намира дворецът „Кричим“, 
който също може да бъде разгледан целогодишно.

По време на изложението на територията на Стрел-

бищен комплекс в с. Труд се проведе 
състезанието по ловна стрелба с глад-
коцевно оръжие, организирано от 
ИАГ с подкрепата на НЛРС – СЛРБ. 
Участваха отбори на ИАГ, на четири 
от държавните горски предприятия 
– СИДП, ЮЦДП, ЮЗДП, ЮИДП, 
НЛРС „Съюз на ловците и рибо-
ловците в България“ и Сдружение 
„Български ловно-рибарски съюз“, 
които се състезаваха в дисциплина-
та „скийт“. Първо място завоюва от-
борът на НЛРС – СЛРБ, второ – на 
ЮИДП – Сливен, и трето – на СИДП 
– Шумен. Победителите и техните 
подгласници получиха купи, медали, 
грамоти и предметни награди.

Традиционното състезание за по-
леви изпитания на кучета птичари, 

което се провежда по 
правилата на турнира 
„Св. Хуберт“, събра 23 
състезатели, от които 4 
дами. Тази година то 
беше организирано от 
НЛРС – СЛРБ и ИАГ и 
се състоя на полигона 
за обучение на кучета, 
работещи със стойка, 
в ДЛС „Тракия“. По-
бедители станаха Пе-
тър Ветренски с кур-

цхар Кайен фром Ветренски, Мирослав Ненковски с 
английски пойнтер Пандора дел Ненковски и Галин 
Георгиев  с английски пойнтер Барби от Ивица. Класи-
ралите се получиха купи, медали, предметни награди и 
лакомства за отлично представилите се ловни кучета.

В риболовното състезание за деца до 12-годишна въз-
раст, организирано от ИАГ, РДГ – Пловдив, НЛРС – 
СЛРБ с подкрепата на Община Пловдив, участваха 17 
деца. На гребния канал на Пловдив те ловиха кефали 
и слънчаци, които след измерването бяха върнати об-
ратно във водоема. Победител стана Даниел Миндилев 
(11 г.), който взе и приза за най-голяма уловена риба. 
Всички участници получиха грамоти, предметни на-
гради и фиданка от бял бор, която да засядат. 

Третият национален турнир по надсвирване със 
свирки за привличане на дивеч, организиран от ИАГ 
и НЛРС – СЛРБ, се проведе в три категории – „Зелено-
глава патица“, „Голяма белочела гъска“ и „Хищници“. 
В категория „Зеленоглава патица“ се явиха най-много 
претенденти – 14. Пръв в нея стана Манол Русинов. 
В категорията „Голяма белочела гъска“ се отличи Бо-
жидар Николов. В категорията „Хищници“ най-добър 
беше Боян Банев. За пръв път по време на турнира 
участваха и деца. Те се включиха само в категория „Зе-
леноглава патица“, а първото място спечели Георги 
Медаров. Купите и предметните награди бяха осигу-
рени от Изпълнителната агенция по горите.

Женя СТОИЛОВА
Снимки Йордан ДАМЯНОВ
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