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Ежегодното представяне на ловни трофеи от бла-
городен елен тази година бе предшествано от 
научнопрактическата конференция „Стопанис-

ване на благородния елен на територията на Север-
ноцентралното държавно предприятие – Габрово“, 
която се състоя на 27 октомври в Севлиево. Официал-
ни гости на събитието бяха посланикът на Република 
Сърбия в България Желко Йович, областният упра-
вител на Габрово Кристина Сидорова, кметът на Се-
влиево Иван Иванов, директорът на ЮИДП – Сливен, 
инж. Димчо Радев, на ЮЦДП – Смолян, инж. Здравко 
Бакалов, на РИОСВ – Велико Търново, инж. Цонка 
Христова, на ДНП „Централен Балкан“ Николай Гоц-
ков, доайенът на българската ловностопанска наука 

Ловно стопанство

Представянето на ловни трофеи 
от благороден елен открои рекорден 
брой медалисти

проф. д.н. Нино Нинов, ръководителят на катедра 
„Ловно стопанство“ в ЛТУ доц. д-р Христо Михайлов 
и на катедра „Лесовъдство“ доц. д-р Георги Костов, 
изпълнителният директор на „Идеал Стандарт – Ви-
дима“ АД, и член на УС на ЛРД „Сокол“ – Севлиево, 
Ярослав Дончев, служители от ИАГ, държавни ловни 
и горски стопанства, представители на ловната наука, 
управители на дивечовъдни участъци.

Лектори на форума бяха доц. Стоян Стоянов – пре-
подавател в Катедра „Ловно стопанство“ на ЛТУ, с 
темата „Адаптивно планиране на ползването при 
благородния елен“, инж. Иван Степанов – директор 
на ДЛС „Росица“ – м. Лъгът, с презентацията „Ди-
намика на местообитанията на благородния елен в 

северните склонове на Стара пла-
нина“, инж. Кирил Колев – ди-
ректор ДЛС „Воден – Ири Хисар“, 
с разработката „Влияние на по-
пулацията на благородния елен 
върху земеделските площи“, и 
инж. Николай Николов – дирек-
тор на ДЛС „Дунав“ – Русе, който 
представи доклада „Влияние на 
ползването на недървесните гор-
ски ресурси върху популацията 
на благородния елен“.  

Целта на организирания от 
ДЛС „Росица“ форум е той да бъде 
платформа за обмяна на идеи и 
опит, които да спомогнат за взе-
мането на решения за по-доброто 
опазване на благородния елен – 
визитката на ловното стопанство 
в България. 

Традиционното представяне 
на трофеи от благороден елен, 
отстреляни през ловния сезон 
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На 28 октомври главният секре-
тар на Изпълнителната аген-
ция по горите инж. Димитър 

Баталов връчи на инж. Юрий Фло-
ров – началник на отдел „Контрол 
по опазване на горските територии 
и защита от пожари“, най-високото 
отличие на ИАГ – „Златна значка“. 
Инж. Флоров се награждава за 
продължителна работа в системата 
на горите, образцово изпълнение 
на служебните задължения и във 
връзка с неговата 60-годишнина.

Роден е на 28.10.1962 г. във Ви-
дин. През 1997 г. завършва ВЛТИ, 
специалност „Горско стопанство“. 

Богат е професионалният живот на 
инж. Флоров, който започва тру-
довата си кариера през 1986 г. 
като пом.-лесничей в ГС – Видин, 
последователно е началник-отдел, 
зам.-директор и директор на РУГ/
РДГ – Берковица, главен експерт 
в ИАГ и понастоящем началник на 
отдел „КОГТЗП“ в Агенцията. Има 
много специализации, обучения и 
участия в проекти, свързани с гор-
ския сектор.

Инж. Флоров се отличава с 
пословична работоспособност, 
дисциплина и всеотдайност в ра-
ботата си.

Високо отличие за инж. Юрий Флоров

септември – октомври 
2022 г., се състоя на 28 
октомври в ДЛС „Роси-
ца“ – м. Лъгът, терито-
риално поделение на 
СЦДП – Габрово. Съби-
тието бе открито от из-
пълнителния директор 
на ИАГ инж. Стоян То-
шев в присъствието на 
зам. областния управи-
тел на Габрово Андрей 
Николов, инж. Димчо 
Радев, инж. Здравко Ба-
калов и проф. д.н. Нино 
Нинов (сн. 1).

Посетителите разгледаха 74 лов-
ни трофея, добити на територията 
на 20 ловни и горски стопанства, 
дивечовъдни участъци и предоста-
вени ловностопански райони. От 
тях 65 са носители на медали, като 
23 – на златни, 30 – на сребърни, 
и 12 – на бронзови. Трофеят с 
най-висока възраст на екземпляра 
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– 16 г., е добит на територията на 
ДЛС „Росица“ (сн. 2), а най-впечат-
ляващият е отстрелян в ловното 
поле на ДУ „Алеково“, разположен 
на територията на ДГС – Силистра, 
който е оценен с 244.23 т. по CIC 
(сн. 3). Следват го трофеят от ДДУ 
„Кортен“ – 241.90 т., ДГС „Царе-
во“ – 234.79 т., и ДДУ „Сашево“ – 
234.19 т. по СIС.

Ловни водачи и пред-
ставители на ловните и 
горските стопанствата 
презентираха трофеите, 
като обосноваваха при-
чините, довели до под-
борния отстрел на даде-
ния екземпляр. 

Проф. Нинов припом-
ни, че в последните чети-
ри десетилетия страната 
ни 4 пъти е заслужила 
призовото място при тро-
феите от благороден елен 
(сн. 4). И до ден днешен 
златото принадлежи на 
България, а водачество-

то ни в тази листа е признато. На 
миналогодишното Световно ловно 
изложение в Будапеща, Унгария, 
страната ни показа 4 нови ловни 
трофея над 250 т., единият от които 
над 260 т. по СIС.

Женя СТОИЛОВА
Снимки: Станислава  

КРУМОВА
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