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Национално състезание ”Горски многобой“

На 3 – 5 май на тери- 
торията на ДЛС 
„Балчик“  се про-

веде 14-то издание на 
ежегодното Национално 
състезание „Горски мно-
гобой“. Участие взеха 6 
професионални гимна-
зии с направление „Гор-
ско стопанство“ от цялата 
страна. 

За втора поредна година орга-
низатор и домакин беше Профе-
сионалната гимназия по горско 
стопанство и дървообработване 
„Николай Хайтов“ – Варна. На 
3 май в курортен комплекс Ал-
бена директорът на ПГГСД инж. 
Мария Георгиева откри репу-
бликанската надпревара. Сред 
официалните гости бяха Ирена 
Радева – началник на РУО – Ва-
рна, Ради Иванов – директор на 
СИДП – Шумен, Лилия Христова 
– директор на дирекция „Обра-
зование и младежки дейности“ 
в Община – Варна, инж. Тодор 
Гичев – директор на РДГ – Варна, 
инж. Калинка Тодорова – дирек-
тор на ДЛС „Балчик“, инж. Йор-
дан Палигоров – началник на 
отдел „Инвентаризация и плани-
ране“ в ИАГ, Маргарита Гатева 
– началник на отдел в дирекция 
„Професионално образование и 
обучение” в Министерството на 
образованието и науката и ини-
циатор на СНЦ „Асоциация на 
училищата по земеделие, гори и 

Републиканската надпревара открои 
най-подготвените участници

мебели“, представители на Stihl 
и Husqvarna в България – Геор-
ги Драганов и Григор Миланов, 
директори на професионални 
гимназии.

В надпреварата се включиха 
22-ма състезатели от 6 профе-
сионални гимназии – ПЛГ „Ни-
кола Вапцаров“ – Банско, ЛПГ 
– Берковица, НПГГС „Христо 
Ботев“ – Велинград, ПГСГС – 

Моменти от  
надпреварата  
по дисциплините

Участници в 14-то национално състезание 
„Горски многобой“ в ДЛС „Балчик“
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I етап

 Садене на фиданки
1. Константин Пламенов Христов, ЛПГ – Берковица
2. Петър Цветков Водев, НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград
3. Преслав Радев Радев, ПГГСД „Николай Хайтов“ – Варна

Разпознаване на иглолистни и широ-
колистни видове, дървесина, стъпки, 
следи на дивеч, болести и вредители

1. Атанас Иванов Китов, НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград
2. Северин Неджин Моллов, ПЛГ „Никола Й. Вапцаров“ – Банско
3. Костадин Валериев Ачев, НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград

 Стрелба с пневматична  
 пушка

1. Мустафа Фахри Рамадан, ПГСГС – Кърджали
2. Константин Пламенов Христов, ЛПГ  –  Берковица
3. Тодор Красимиров Нинов, НПГГСД „Сава Младенов“ – Тетевен
4. Румен Петров Петров, ПГГСД „Николай Хайтов“ – Варна

 Спортен риболов
1. Тодор Красимиров Нинов, НПГГСД „Сава Младенов“ – Тетевен
2. Атанас Иванов Китов, НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград
3. Костадин Валериев Ачев, НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград

 Индивидуално класиране – 
 I етап

1. Атанас Иванов Китов, НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград
2. Тодор Красимиров Нинов, НПГГСД „Сава Младенов“ – Тетевен
3. Константин Пламенов Христов, ЛПГ – Берковица

II етап

 Подготовка на БМТ 
 за работа

1. Атанас Иванов Китов
2. Костадин Валериев Ачев
3. Тодор Красимиров Нинов

 Комбинирано рязане  
 на шайби

1. Атанас Иванов Китов
2. Божидар Валентинов Милчев
3. Умут Ахмед Сали

 Поваляне, кастрене,  
 разкройване и разтрупване  
 на дърво

1. НПГГСД „Сава Младенов“ – Тетевен
2. ЛПГ – Берковица
3. НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград

 Отборно класиране –  
 II етап

1. НПГГСД „Сава Младенов“ – Тетевен
2. НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград
3. ЛПГ – Берковица

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

 
1. НПГГСД „Сава Младенов“ – Тетевен
2. НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград
3. ЛПГ – Берковица

Таблица Класиране на Националното състезание „Горски многобой“Кърджали, НПГГСД „Сава Мла-
денов“ – Тетевен, и домакините 
ПГГСД „Николай Хайтов“ – Ва-
рна.

По време на техническата кон-
ференция чрез жребий бяха из-
теглени номерата на отборите 
и на участниците и се проведе 
задължителният инструктаж. 
Оценяването на резултатите на 
състезателите и тази година бе 
извършено от независима ко-
мисия с председатели: комисия 
старт – финал – инж. Николай 
Хлебаров, централна комисия – 
д-р Ирена Радева. 

I етап, пункт 1 – Садене на фи-
данки – гл. ас. инж. Николай Цве-
танов, пункт 2 – Разпознаване на 
иглолистни и широколистни ви-
дове, дървесина, стъпки, следи 
от дивеч, болести и вредители – 
гл. ас. д-р инж. Евгени Цавков, 
пункт 3 – Стрелба с пневматична 
пушка – доц. д-р Симеон Богда-
нов, пункт 4 – Спортен риболов 
– гл. ас. д-р инж. Васил Колев.

II етап, пункт 1 – Подготовка на 
бензиномоторен верижен трион 
за работа, и пункт 2 – Комбини-
рано рязане на шайби – инж. Ди-
митър Витев, пункт 3 – Поваляне, 
кастрене, разкройване и кубира-

не на иглолистно дърво – доц. д-р 
инж. Димитър Георгиев.

В първия етап от състезанието, 
което започна на 4 май в м. Ба-
това, участниците индивидуално 
трябваше да преминат през обо-
значено трасе с дължина 2 км, къ-
дето бяха разположени четирите 
състезателни пункта.

Във втория етап от надпрева-

рата се включиха 5 от 
общо 6 отбора, тъй като 
задължително условие 
е участниците да при-
тежават свидетелство 
за правоспособност за 
работа с горска техника. 

Тържественото  на -
граждаване се състоя на 
4 май. Всички отбори 
получиха подаръци от 
представители на Stihl 
и Husqvarna в Българя, 
СИДП – Шумен, и от ди-
ректора на Гимназията 
домакин инж. Мария Ге-
оргиева (класирането 

вижте в таблицата). 
В последният ден от надпрева-

рата – 5 май, домакините от ПГГ-
СД „Николай Хайтов“ – Варна, 
организираха за всички учас-
тници посещение на резиденция 
„Евксиноград“. 

Жасмина ЖЕКОВА
Снимки Явор КЬОСЕВ

Отборът на НПГГСД 
„Сава Младенов“ – 
Тетевен – победител в 
отборното класиране 
– Умут Сали, Божидар 
Милчев, Тодор Нинов, 
Якослав Кънчев, с ръко-
водител инж. Николай 
Лазаров


