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Проф. д.н. Нино Нинов
на 75 години
Чл.-кор. проф. ИВАН ИЛИЕВ –
ректор на Лесотехническия
университет,
доц. д-р ХРИСТО МИХАЙЛОВ
– ръководител на катедра
„Ловно стопанство“ в ЛТУ

В ПРОДЪЛЖЕНИЕ
НА 44 ГОДИНИ
АКТИВНО УЧАСТВА В
ПОДГОТОВКАТА НА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ГОРСКО
И ЛОВНО СТОПАНСТВО.
ПРОФ. НИНОВ Е
ИЗТЪКНАТ УЧЕН,
ПРЕПОДАВАТЕЛ И
ОБЩЕСТВЕН ДЕЕЦ СЪС
ЗНАЧИМИ ЗАСЛУГИ
ЗА РАЗВИТИЕТО НА
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ.

Р

оден е на 26.02.1946 г. в с. Ракево,
Врачанска област. Завършва Строителния техникум в Плевен (1960
– 1965 г.), специалност „Строителство и
архитектура“, а през 1970 г. – Висшия
лесотехнически институт (ВЛТИ), специалност „Горско стопанство“. След военната си служба започва работа като
асистент по ловно стопанство във ВЛТИ.
През 1980 г. защитава научна степен
„кандидат на селскостопанските науки“ (сега „доктор“) на тема „Проучвания
върху резултатите от аклиматизацията на семиреченския фазан (Phasianus
colchicus mongolicus Brandt) в Северна
България“. Избран е за доцент през 1984
година. През 2002 г. защитава научна
степен „доктор на селскостопанските
науки“ (сега „доктор на науките“) на
тема „Популационно-морфологична и
екологична характеристика на елена
лопатар (Dama dama L.) в България
във връзка с неговото стопанисване“.
Избран е за професор по ловно стопанство през 2004 година.
В дългогодишната си преподавателска
дейност проф. Нинов е изнасял лекции
и е водил упражнения в четири факултета на ЛТУ по дисциплините „Ловно
стопанство“, „Паркова фауна“, „Опазване на фауната“, „Дивечовъдство“, „Организация и управление на ловното
стопанство“ и „Изкуствено развъждане
на дивеча“. Под неговото научно ръководство успешно са защитени пет дисертации и стотици дипломни работи.
Специализирал е в Австрия, Чехия и
Германия.
Автор е на повече от 100 научни и научнопопулярни публикации в български и
международни издания. Самостоятелно
и в съавторство е публикувал 6 учебника
и 16 книги, сред които „Дивечознание и
рибовъдство“, „Паркова фауна“, „Ловно
стопанство“, „Оценка на ловни трофеи“,
„Подборен отстрел на едрия дивеч“, „Календар на ловеца“, „Каталог на ловните
трофеи – Експо ’81“, „Световно ловно изложение – Пловдив, Експо ’81“, „Следите
на дивеча“, „Оценка на ловни трофеи и
подборен отстрел на едрия дивеч“, книгата – албум „Природата в България“.
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Участвал е в 18 научноизследователски и приложни проекта и разработки.
Основните му приноси са в областта на
биологията, екологията и стопанисването на едрия и дребния дивеч и по-специално на видовете глухар, елен лопатар и фазан.
През дългогодишната си кариера на
преподавател и учен е участвал активно
в различни процедури за академично
израстване. Бил е член на Научния съвет на Факултет „Горско стопанство“, на
Специализирания научен съвет по лесотехнически науки на Висшата атестационна комисия (ВАК) и председател
на Научната комисия по агрономия и
лесовъдство към ВАК (2007 – 2010 г.).
Заемал е различни длъжности в административното управление на Висшия
лесотехнически институт. В периода
1986 – 1988 г. е декан на Факултет „Горско стопанство и озеленяване“. От 1995
до 2003 г. е ръководител на катедра
„Ловно стопанство“. Избран е от Общото
събрание на ЛТУ за ректор на Университета за мандатите от 2003 до 2007 г.
и от 2007 до 2011 година.
Под ръководството на проф. Нинов
членовете на Академичния съвет на
ЛТУ вземат важни решения за университета, свързани с утвърждаването му
в европейското пространство за висше
образование. Санирана е централната
сграда на ЛТУ, започва строителството
на Библиотечно-информационния център. Открити са нови и модерни научни
и образователни звена като Лабораторията по биотехнологии и молекуляр-

на генетика и Лабораторията по
химия, модернизирани са редица
учебни зали.
От обществената и организационната дейност на проф. Нино Нинов
се открояват председателството и
зам.-председателството му на Съюза на ловците и риболовците в
България (зам.-председател на
БЛРС, 1988 – 1992 г.; председател
на БЛРС/СЛРБ, 1992 – 2000 г.),
експертната дейност в Съвета за
висше образование (1984 – 1986 г.),
членството в Управителния съвет на Селскостопанската академия (2007 – 2011 г.). Бил е член на
Управителния съвет на Съвета на
ректорите (2007 – 2011 г.), член на
Управителния съвет и председател
на Комисията по ловна дейност към
Съюза на ловците и риболовците в
България.
Заемал е отговорни длъжности
в Международния съвет по лова и
опазване на дивеча (CIC), на който
е член. Бил е първи вицепрезидент
(1999 – 2005 г.) и президент (2005
– 2013 г.) на Международната комисия „Изложби и трофеи“. В периода 2000 – 2002 г. е председател
на Ловната асоциация на балканските страни.
Като международен експерт по
оценка на ловни трофеи е изнасял
лекции на специализирани курсове
в Австрия, Белгия, Германия, Естония, Испания, Литва, Португалия,
Румъния, Русия, Сърбия, Турция и
Чехия.
Отличен е със Златен знак на Изследователския институт по дивеч
и екология във Виена.
Като преподавател и изследовател на ловните проблеми у нас в
продължение на 44 години активно участва в подготовката на специалисти по горско и ловно стопанство. Проф. Нинов е изтъкнат
учен, преподавател и обществен
деец със значими заслуги за развитието на Лесотехническия университет. През 2017 г. на тържествено
заседание Академичният съвет на
ЛТУ удостои проф. д.н. Нино Нинов
с почетното научно звание „доктор
хонорис кауза“ за постиженията и
приноса му за развитието на Лесотехническия университет.

Проф. д.н. Нино Нинов с връченото му
от ректора на ЛТУ проф. д.н. Иван Илиев
почетно звание „доктор хонорис кауза“

Обучение на експерти по
оценка на ловни трофеи,
2002 г., Москва

Проф. Нино Нинов пред мемориала, издигнат в двора на Лесотехническия
университет в памет на загиналите лесовъди

Учебна практика по ловно стопанство в ДЛС „Искър“ – Самоков
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