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ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  

27-ма МЕЖДУНАРОДНА ИЗЛОЖБА 

„ПРИРОДА, ЛОВ, РИБОЛОВ” – 2023 г.,    

ГР. ПЛОВДИВ 

22-26.03.2023 г. 

 

 

22.03.2023 г. (сряда) 

 

 

 10:30 часа: ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 

10:45-11:10 чaсa: - Журналистически въпроси и отговори 

Място на провеждане: Зала „Пресклуб“ 

  

 10:30-12:30 часа: Ути Бъчваров - „Ястия от дивечово месо“ 

Място на провежданe: Пред палата № 3  

 

 11:30-12:00 часа: ОТКРИВАНЕ 

Място на провежданe: Пред палата № 3 

 

 12:45-13:15 часа: Представяне на „8-та Национална трофейна изложба“  

Място на провежданe: Палата № 7 

 

 13:15-13:30 часа: Дамски ловен клуб „Аврора“ – представяне на клуба и ястия 

от дивечово месо. 

Място на провежданe: Палата № 7 

 

 13:30-14:00 часа: Организация „Бага Tур“ - Демонстрация на старинни умения 

свързани с историята на дивите животни и природа;  

Място на провежданe: Пред палата № 7 

 

 14:00-16:00 часа: КРЪГЛА МАСА  

Тема: Разглеждане на проекта на „Концепция за развитие на ловното 

стопанство в Република България“ 

 Презентации и доклади – ИАГ, ЛТУ, БАБХ; 

 Дискусия с участниците: въпроси и отговори; 

 Кафе пауза –15:00-15:30 ч. 

Място на провеждане: Палата № 7 - Етаж 2. 

 

 14:00-15:00 часа: Презентации на ГСС София  

- 14:00-14:20 часа: Тема 1: Представяне на дейността на горските семеконтролни 

станции. 
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- 14:30-14:50 часа: Тема 2: Представяне на Проект: "Използване на горските 

генетични ресурси за увеличаване на възможностите в контекста на екологичните и 

социални предизвикателства", по програма Хоризонт Европа на Европейския съюз.. 

Място на провеждане: Палата № 3. 

 

 10:00-16:00 часа: 8-ма Национална трофейна изложба и паднали дивечови рога. 

Място на провежданe: Палата № 7 

 

 10.00-16.00 часа: Фотоизложба „Мигове от Дивия свят“. 

Място на провежданe: Палата № 7 

 

 10.00-16.00 часа: Добавена реалност (3D проектиране на диви животни) 

Място на провежданe: Палата № 7 

 

* 8-та Националната трофейна изложба и фотоизложбата „Мигове от Дивия свят“, ще е 

възможно да се посетят в периода от 27 март 2023 г. до 09 април 2023 г., с работно време на 

Палата № 7 в Международен панаир  гр. Пловдив, от 10.00 ч. до 16.00 ч. 

 

 

 

23.03.2023 г. (четвъртък) 

 

 

 10:00–16:00 часа: „8-ма Национална трофейна изложба“ и паднали дивечови 

рога. 

Място на провежданe: Палата № 7 

 

 10:00–16:00 часа: Семинар с експертите по ловно стопанство от РДГ, ДП и 

заинтересовани страни на теми: 

- 10:00-12:00 часа: Тема 1: Електронни разрешителни за лов – представяне на 

мобилното приложение; 

- 12:00-13:00 часа: Обедна почивка; 

- 13:00-13:30 часа: Електронни разрешителни за лов – коментари и предложения; 

- 13:30-15:00 часа: Тема 2: Провеждането на изпитите за придобиване право на 

лов, с оглед промените в ППЗЛОД; 

- 15:00-15:30 часа: Кафе пауза; 

- 15:30-16:30 часа: Дискусии и коментари. 

 

 10:00-16:00 часа: Обучения и занимания с ученици от средните училища в гр. 

Пловдив, по следната програма: 

 

1. Рисунка на тема „Прозорец към природата“ 

Дървени пънчета около диорамите в палата № 7, на децата ще се предоставят 

моливи и скицници за да нарисуват това което виждат. 
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2. Горичка в количка - запознаване с дървесни и животински видове, обитаващи 

територията на България. 

Място на провеждане: В зелените площи до палата № 7;  

 

3. Стрелба с лък – урок и демонстрация от „Бага Tур“ на ученици и посетители. 

 

4. Запознаване на децата с дейността на горските лесозащитни и 

семеконтролни станции – показване на вредители, апарат за кълняемост, 

подаряване на семена за засяване.  

Място на провеждане: В палата № 3 

 

 10:00-16:00 часа: Добавена реалност (3D проектиране на диви животни) 

Място на провежданe: Палата № 7 

 

 10.00 – 16.00 часа: Фотоизложба „Мигове от Дивия свят“. 

Място на провежданe: Палата № 7 

 

 10.00 – 16.00 часа: „Бага Tур“ – представяне на организацията  

Място: Палата № 7 

 

 

24.03.2023 г. (петък) 

 

 

 10.00–16.00 часа: „8-ма Национална трофейна изложба“ и паднали дивечови 

рога. 

Място на провежданe: Палата № 7 

 

• 10:00–16.00 часа: Семинар с експертите по ловно стопанство от РДГ и ДП на 

тема: „Изпълнение на плановете за ползване и провеждането на селекция в ДЛС.“ 

Място на провежданe: ТП “ДЛС Кормисош” 

 

 10:00-16:00 часа: Обучения и занимания с ученици от средните училища в гр. 

Пловдив, по следната програма: 

 

1. Рисунка на тема „Прозорец към природата“ 

Дървени пънчета около диорамите в палата № 7, на децата ще се предоставят 

моливи и скицници за да нарисуват това което виждат. 

 

2. Горичка в количка - запознаване с дървесни и животински видове, обитаващи 

територията на България. 

Място на провеждане: В зелените площи до палата № 7  

 

3. Стрелба с лък – урок и демонстрация от „Бага Tур“ на ученици и посетители; 

 



4 

 

4. Запознаване на децата с дейността на горските лесозащитни и 

семеконтролни станции – показване на вредители, апарат за кълняемост, 

подаряване на семена за засяване.  

Място на провеждане: В палата № 3  

 

 10:00-16:00 часа: Добавена реалност (3D проектиране на диви животни) 

Място на провежданe: Палата № 7 

 

 10:00-16:00 часа: Фотоизложба „Мигове от Дивия свят“. 

Място на провежданe: Палата № 7 

 10:00-16:00 часа: „Бага Tур“ – представяне на организацията  

Място: Палата № 7 

 

 10:00-16:00 часа: Тренировка на отборите, за състезанието по ловна стрелба. 

Място на провеждане: Стрелбищен комплекс – с. Труд. 

 

 

 

25.03.2023 г. (събота) 

 

 

 10:00-16:00 часа: „8-ма Национална трофейна изложба“ и паднали дивечови 

рога. 

Място на провежданe: Палата № 7 

 

 10:00-18:00 часа: Състезание по ловна стрелба в дисциплината “Скиит”, с 

участието на отбори от ИАГ, ДП, НЛРС-СЛРБ и БЛРС.  

Място на провеждане: Стрелбищен комплекс – с. Труд.  

 

 10:00-12:00 часа: Горско училище 

 14:00-16:00 часа: Горско училище  

Място на провеждане: зелени площи до Палата № 7 

Занимания с деца, след предварително записване от родители. 

Къмпингуване: как и къде се пали огън; дивечови следи, звуци и снимки на дивеч; 

Занимания по горска педагогика. 

 

 10:30-13:30 часа: Киноложка беседа. Представяне и дискусии на различни 

породи ловни кучета. 

Място на провеждане: Пред Палата № 7 

 

 13:30-14:00 часа: Ловен концерт: "Представителен младежки духов оркестър с 

мажоретен състав "Димитър Мечев"- гр. Велинград; 

Диригент: Димитър Лазаров, Хореограф: Биляна Масларова 

Място на провеждане: Пред Палата № 7 
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 14:00-16:00 часа: Четвърти национален турнир по надсвирване със свирки за 

примамване на дивеч  

3 категории – хищници, голяма белочела гъска, зеленоглава патица. 

Място на провеждане: Палата № 7. 

 

 10:00-16:00 часа: Добавена реалност (3D проектиране на диви животни) 

Място на провежданe: Палата № 7 

 

 10:00-16:00 часа: Фотоизложба „Мигове от Дивия свят“. 

Място на провежданe: Палата № 7 

 

 10:00-16:00 часа: „Бага Tур“ – представяне на организацията  

Място: Палата № 7 

 

 10:00-16:00 часа: „Бага Tур“ – Стрелба с лък – урок и демонстрация на 

посетителите. 

Място на провеждане: площи до Палата № 7 

 

 

26.03.2023 г. (неделя) 

 

 10:00-16:00 часа: 8-ма Национална трофейна изложба и паднали дивечови рога. 

Място на провежданe: Палата № 7 

 

 10:00-16:00 часа: Полеви изпитания на кучета птичари „Св. Хуберт”. 

Място на провеждане: Полигон за обучение на кучета, работещи със стойка в ТП 

„ДЛС Тракия“ 

Отговорници: ИАГ, ТП „ДЛС Тракия“ и зооинж. Любомир  Стефанов – НЛРС-

СЛРБ. 

 

 11:00-12:30 часа: Дискусия и демонстрация на свирки за примамване на дивеч, 

за любители. 

Място на провеждане: В Палата № 7 

 

 10:00-12:00 часа: Горско училище 

Място на провеждане: зелени площи до Палата № 7 

Занимания с деца, след предварително записване от родители. 

Къмпингуване: как и къде се пали огън; дивечови следи, звуци и снимки на дивеч; 

Занимания по горска педагогика. 

 

 10:00-14:00 часа: Добавена реалност (3D проектиране на диви животни) 

Място на провежданe: Палата № 7 

 

 10:00-14:00 часа: Фотоизложба „Мигове от Дивия свят“. 

Място на провежданe: Палата № 7 
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 10:00-14:00 часа: „Бага Tур“ – представяне на организацията  

Място: Палата № 7 

 

 10:00-14:00 часа: „Бага Tур“ – Стрелба с лък – урок и демонстрация на 

посетителите. 

Място на провеждане: площи до Палата № 7 

 

 14:00 часа: Закриване на 27-ма Международна изложба „Природа, лов, 

риболов” – 2023 гр. Пловдив. 

 

 

 

 

 

 


