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1.

ПРОБЛЕМАТИКА НА ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА

1.1. Преглед на изпълнението на целите (стратегически и оперативни), оценка и
анализ на постигнатите резултати и на перспективите на Институт за гората в
съответствие с неговата мисия и приоритети, съобразени с утвърдените научни
тематики
Институт за гората при Българска академия на науките (ИГ-БАН) провежда
фундаментални и научно-приложни изследвания, свързани с опазване на биологичното
разнообразие и горските екосистеми, с решаване на икономически и лесовъдски
проблеми, устойчиво и природосъобразно управление и функциониране на горските
ресурси; проучва развитието и адаптацията на горите при климатични и антропогенни
въздействия; създава теоретична и научна основа за вземане на практически решения по
отношение на прилагане на лесовъдски системи за стопанисване и опазване на околната
среда, чрез които се намаляват или отстраняват негативните екологични последици,
включително смекчаване на последствията от климатичните промени. Всички тези
изследвания са съобразени с утвърдените научни тематики, заложени в Националната
стратегия за научни изследвания в Република България 2030, съответстват на Рамковата
програма за научни изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт 2020“, Стратегията за
развитие на научните изследвания в БАН, Националната стратегия за развитие на горския
сектор в Република България, Европейската стратегия за иновации и добро управление на
местно ниво, и са част от национални и международни програми.
През отчетния период, залегналите научни тематики и цели в изследователския план
на ИГ-БАН се изпълняват чрез реализирането на 45 проекта, които са финансирани с
помощта на рамковите програми за иновации на ЕС, Фонд „Научни изследвания“,
Програма за териториално сътрудничество INTERREG 2014-2020, Erasmus+, COST,
министерства, ведомства, проекти, финансирани само от бюджетната субсидия на БАН и
др.
Постигнатите резултати в ИГ-БАН през 2020 г. са в съответствие с неговата мисия и
приоритетите, поставени в утвърдените научни тематики в изследователския план за
периода 2020-2023 г.:
Горските екосистеми в условията на природни и антропогенни въздействия –
състояние, уязвимост и адаптация. Изследванита са проведени в две направления рискови процеси и явления в горски екосистеми - ерозионни процеси и определяне на
ерозионния риск, пожари, изменения на почвения въглерод, и състояние и опазване на
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горски и урбанизирани територии - влияние на промени в земеползването във връзка с
предоставяне на екосистемни услуги от зелената инфраструктура, подобряване на
почвените характеристики в деградирани горски земи, повишаване на горната граница на
гората, влияние на промените върху популационната структура на някои видове от
ловната фауна в страната.
Изследвани са количеството и динамиката на водния отток в експериментален
стационар „Игралище“, с оглед оценка на ерозията и влиянието на различни типове
растително покритие. Проучено е ерозионното състояние на почвите, климатичните
условия и количеството и динамиката на водния отток.
Идентифицирани са райони с горски пожари на територията на ДГС Ботевград,
както и опожарените площи, предвидени за залесяване. Изготвене е икономически и
финансов анализ за щетите от пожарите, и е проучено влиянието на извършените
залесителните мероприятия. Изготвена е оценка на риска от горски пожари по утвърдена
Методика за определяне на риска от горски пожари на територията на страната.
Поставено е началото на проучването на динамиката на възобновителни процеси във
високопланински екосистеми на територията на НП Централен Балкан. Проучва се темпът
на повишаване на горната граница на гората, за да се разкрие влиянието на климата и
промяната на земеползването върху този процес в резерват Царичина.
Анализирани са екологичните и социални ефекти от антропогенни въздействия в
издънкови дъбови насаждения. Изготвена е категоризация на горите, според състава и
участието на дървесните видове. Проучeн е ефектът от провеждане на горскостопански
дейности върху акумулацията на въглерод в почвите в урбанизирани лесопаркове и
стопанисвани насаждения.
Приложен е пространствен анализ и моделиране на социално-екологични системи
при провеждане на изследвания в горски екосистеми на територията на НП Пирин.
Интегрирани са количествени и качествени данни в експериментален пространствен
модел GeNIe Modeler, в който участват биофизични и социални параметри за оценка и
картографиране на екосистемни услуги.
Извършен е анализ на състоянието на горски екосистеми в област Смолян и община
Велинград във връзка с възможностите им да предоставят културни екосистемни услуги.
Анализирани и оценени са различни категории и типове горr в зависимост от
естетическата им стойност.
Изследвано е въздействието на антропогенния фактор върху предоставянето на
екосистемни услуги от високопланински райони на Рила планина. Събрана и
систематизирана е научна информация, свързана с оценка на природния капитал на
територията на НП Рила.
Проучено е влиянието на екологичните условия върху динамиката на числеността и
темпа на увеличаване размера и теглото в зависимост от възрастта и пола на дивата свиня
в България, и въздействието на вълка върху популациите на дивите копитни в северния
дял на Калоферска Стара планина.
Устойчиво развитие на горите в условията на актуални съвременни
предизвикателства. Изследванията следват поставените стратегически цели в звеното в
областта на лесовъдство, биология, екология, възобновяване, отглеждане и ползване на
горските екосистеми; разпространение, формиране и устойчиво управление на горски
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хабитати; влияние на лесовъдските системи върху тях; оценка на горите; биологична
продуктивност на дендроценозите; строеж, растеж, структура, зрелост и турнус на
насажденията.
Извършена е оценка на възобновителните процеси в увредени гори от болести,
вредители и природни въздействия на територията на Югозападна България.
Идентифицирани са по-значимите мерки за опазване и възстановяване на крайречна
горска растителност в България. Установени са възстановителни дейности, свързани със
залесяване на крайречни култури от местни дървесни видове по национални залесителни
програми и проекти. Определен е благоприятният природозащитен статус в естествени
стари гори, в млади гори и в полуестествени крайречни гори по Дунавските острови.
Избрани са два големи острова с естествена крайречна растителност в източния участък
на река Дунав – Ветрен и Айдемир. Проведени са експедиционни изследвания в заложени
постоянни пробни площи за оценка на сътоянието на растителността и видов състав на
инвазивни растения.
Проучени са възможностите за управление на гори с висок рекреационен и културен
потенциал и подходящи лесовъдски системи за тяхното стопанисване. Дефинирани са
“социални и културни услуги” за населението, в основата, на които са горите и горските
ресурси, насочени към подобряване на човешкото здраве и благополучие (качество на
живот), в т.ч. здравни, рекреационни, образователни, културни и спортни.
Особености в растежа, структурата, строежа и продуктивността на дървостоите в
изкуствени екосистеми, създадени в Западните Родопи. Обработени са резултатите от
извършени измервания в постоянни опитни площи за проследяване промените в строежа
по дебелина на бял бор в култури, след поражения от паднал мокър сняг. Извършена е
проверка на използваните в практиката сортиментни таблици за естествени насаждения и
горски култури от черeн бор у нас.
Анализирани са строежът по височина и текущ обемен прираст в смесени смърчовоелово-букови дендроценози. Резултатите са показателни и могат да бъдат използвани при
проучване на закономерности в строежа на подобни по състав дендроценози от различни
възрасти.
Приложена е методика за изследване влиянието на механични повреди върху
оставащите след възобновителни сечи дървета в буков дървостой в района на Западна
Стара планина. Проучени са особености на издънкови дъбови дендроценози в района на
Малешевска планина, в контекста на съвременните технологични възможности и
нормативни изисквания. Инвентаризирани и разпределение са насажденията според
собственост и вид на територията, площ, запас и класове на възраст.
Определен е запасът от суровина и морфометричните характеристики на вида
Galium odoratum в находища с различни условия на средата в района на ДГС Своге. Чрез
вариационно-статистически и клъстърен анализ е определена връзката им с конкретните
условия на средата в различните типове месторастене.
Проучена е динамиката на растежа и дендробиометричните изменения в културите
от черен бор с подлес от мъждрян на територията на четири планини в Софийска област:
Витоша, Плана, Стара планина и Лозенска планина. Изготвена е фитоценотична и
флористична характеристика на съобществата.
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Изследвани са технико-икономически и експлоатационни показатели на системи от
машини за форвардер и на въжените линии за работа на стръмни терени, както и
приложението им в нашите гори. Определена е производителността на планински
харвестери MOUNTY 4000 и KOLLER 601 във ветровални площи.
Проучена е производителността и рентабилността на подотрасъл дървесинопроизводство в България. Анализирани са източниците, представящи информация за
разработване и употреба на растежни таблици, форми на горското стопанство, строеж на
насажденията, видове сечи, начини на възобновяване, естествена сукцесия на видовете,
условия на месторастенето, типове естествени месторастения, функции и предназначение
на горите, екосистемни услуги, горски ресурси и оценяването им.
Изследвана е приложимостта на метода на Вайман за оценка на гори и горски
територии. Установено е, че за нашите условия е подходящ този метод, който е широко
използуван и базиран на селскостопанските цени.
Разработена е методика за ремонт и поддръжка на съществуващата пътна мрежа и са
разгледани някои научно приложни аспекти в стопанисването на съществуващите горски
пътища.
Поддържане, съхраняване и използване на горски генетичен фонд като ценен
природен ресурс за устойчива биоикономика и опазване на биологичното разнообразие
Проучена е колективната и индивидуална устойчивост на дървостои в географски култури
от дугласка (Рseudotsuga menziesii). Веривицирани и унифицирани са данни от различни
периоди от време, измервани с различен инструментариум и др. При оценка на
продуктивността на култура от Paulownia tomentosa, растяща в района на Златна Панега, е
установена висока степен на оцеляване на растенията при осемгодишна възраст.
Анализирана е връзката между диаметъра и височината на фиданки бързорастящи
широколистни дървесни видове - шестил, бяла акация, два клона пауловния и осем клона
черна хибридна топола на възраст от 1 до 6 години. За моделиране на зависимостта са
тествани линейна и нелинейни еднофакторни функции, които са апроксимирани
поотделно за всяка плантация в рамките на вида/клона.
Изследвана е листната алометрия при местни и чуждестранни върбови клонове (Salix
spp.) в условията на експериментална култура за оценка на тяхната биопродуктивностт.
Във връзка с необходимостта от сигурно идентифициране и установяване произхода на
растителния материал е проведен ДНК анализ на избрани върбови клонове, използвайки
SRAP маркери.
Проучена е вариабилността на някои морфометрични и адаптивни признаци на
полусибсови потомства от обикновен кестен (Castanea sativa) в представителни опитни
площи.
Използван е иновативен метод, прилагайки дистанционни методи за
идентифициране, паспортизация и мониторинг на дървесни видове в урбанизирани
територии на базата на заснемания с безпилотно летателно средство Autel EVO II.
Проведени са биометрични и физиологични изследвания за оценка качествата на
потомствата на селекционирани клонове Robinia pseudoacacia. Събрани са репродуктивни
материали (семена) от вегетативна семепроизводствена градина от вида в гр. Първомай, от
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които ще бъдат създадени полусибсови потомства от селекционирани български и чужди
клонове.
Извършени са базови проучвания, свързани с екологичните особености,
разпространението и въздействието на инвазивни чужди растителни видове по поречието
на реките Искър и Дунав. Изготвени са флористични и фитоценологични описания,
морфологични измервания и анализи на популациите от Impatiens glandulifera по
поречието на р. Искър. Създадена е методика за мониторинг на естествените гори на
Дунавските острови и влиянието на инвазивните чужди растителни видове върху тях.
Проучен е видовият състав на лианите като характерен елемент от растителността на
островите. На островите Айдемир и Ветрен са заложени опитни площи за извършване на
почвени проби за лабораторни анализи и таксономични изследвания на дървесните
видове.
Осъществени са измервания, наблюдения и пробовземане във вкоренилище с
тополови клонове ‘AF8‘, ‘AF18‘ и ‘I214‘ и върбов клон ‘Terra Nova’, създадено на
територията на разсадник с. Вардим, ДГС Свищов. Извършенo e измерванe на листна
площ и маса, на физиологичните показатели интензивност на фотосинтезата, устична
проводимост, интензивност на транспирацията, съдържание на общ хлорофил и
периодични измервания на нормализирания растителен индекс NDVI за представителна
извадка растения от 4-те изследвани клона.
Продължават изследванията на горски генетични ресурси в района на Родопите и
въздействието на природните бедствия въру тях. За първи път се съобщава за
разпространението на бялборови дървета с по три иглици в брахибласт на територията на
девет горски и ловни стопанства в Родопите.
Екологични подходи за ограничаване на каламитетите, епифитотии и
експанзия на местни и инфазивни насекомни вредители и фитопатогени. Проведени
са проучения върху различията на двете фенологични форми на боровата процесионка
(Thaumetopoea pityocampa): преживяемост в стадий яйце и определящите я природни
фактори; срокове на излюпване на гъсениците и летежният период при имагото;
установена е зависимост между температурните екстреми и излюпването на гъсениците;
намерена е зависимост между летежния период с температурния профил на хабитатите.
Oecanthus pellucens е регистриран за първи път като хищник по ларвите на T. pityocampa, а
Eupelmus (Macroneura) vladimiri е съобщен за първи пък като паразитоид по яйцата на
боровата процесионка.
Откроени са теоретичните основи и принципи за разработване и прилагане на
интегрирана система за борба с вредителя, базирана на Entomophaga maimaiga, в
зависимост от градационната фаза на Lymantria dispar, популационната плътност на
гостоприемника, стопанската и рекреационна ценност на нападнатите насаждения и
биологичното разнообразие в тях.
Установен e вид нов за науката (Hrysotus hubenovi sp. n.) от семейство
Dolichopodidae. От същото семейство са открити три вида, нови за България
(Lamprochromus kowarzi, Syntormon pseudospicatum и Hercostomus chetifer) и 38 вида от
различна надморска височина от Пирин, Милевска планина, Западни Родопи, Витоша,
Лозанска планина, Конявска планина и Беласица.
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Определена е ролята на шестзъб корояд (Ips sexdentatus), голям боров ликояд
(Tomicus minor), малък боров ликояд (T. pinipera) и един вид от сем. Buprestidae (Phaenops
cyanea) за съхнене на културите от бял бор.
Установено е разширяване на площите с борови насаждения на територията на РДГ
Кърджали, засегнати от инвазивния гъбен патоген Lecanosticta acicola, включен в списъка
за карантинни видове на EPPO като опасен за територията в страните от Европа. Проучена
е патогенността на Diplodia sapinea върху местните видове бор. Установена е
чувствителността и към заболяването, причиняващо загиване и е оценен конкретния
неблагоприятен ефект върху засегнатата горскодървесна растителност. Изготвена е
програма за прилагане на интегрирани мероприятия за ограничаване на неговото
разпространение.
Проучени са екологичните фактори, благоприятсващи патогенността на гъбата
Cryphonectria parasitica по обикновения кестен в планините Беласица и Огражден.
Доказано е широкото разпространение на силновирулентния щам на гъбата. Потърсени са
естествено разпространени атипични хиповирулентни щамове в пограничните райони със
Северна Македония и Гърция.
1.2. Изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в
Република България 2030, извършени дейности и постигнати резултати.
Националната стратегия за научни изследвания 2017-2030 г. „По-добра наука за по-добра
България“ цели подпомагането на науката в страната и превръщането ѝ в привлекателен
център за авангардни научни изследвания и развитие на нови технологии, привличане и
задържане на младите учени в България, засилване на отговорността на българската наука
към обществото, и обратно, издигане на международния авторитет на страната в областта
на науката, постигане на икономически растеж и значително повишаване на качеството на
живот в страната.
В настоящата стратегия приоритетните области за развитие на научните изследвания
в периода до 2030 г. са определени на базата на: прогнозите за това, кои сектори от
българската икономиката ще се развиват най-активно в и след периода на тази стратегия, в
това число и от каква научно-образователна осигуреност ще се нуждаят тези сектори;
съществуващият капацитет и потенциал на научните организации; световните тенденции
и приоритетите на ЕС.
Съществено място в дейността на ИГ-БАН заемат изследванията, имащи отношение
към програмите за устойчиво развитие, рационално и ефективно използване на горските
ресурси; повишаване конкурентноспособността на горската икономика; информационно,
експертно и оперативно обслужване на българската държава и обществото, в
частност на горския сектор и околната среда. Извършва се качествено и
конкурентноспособно обучение на специалисти, работещи в тези сектори. ИГ-БАН
провежда изследвания и по програмите за изучаване на негативното въздействие на
климатичните промени върху горските екосистеми; интердисциплинарни изследвания за
изследване на горската флора и фауна; горските ресурси като възобновяем енергиен
източник и оценка на състоянието на горите у нас и Европа.
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Тематиката на ИГ-БАН отговаря на националните и международни стратегически
приоритети в областите околна среда, биоразнообразие и биологични ресурси,
биотехнологии, енергийни източници, здраве и качество на живот. Обръща се особено
внимание върху функциониране, опазване и възстановяване на горските екосистеми и
техния ценен генетичен фонд, като основна съставна част от природата. Основните
приоритети в стратегията за развитие на Институт за гората е привличане на млади хора,
създаването на условия за успешна научна работа чрез осигуряване на съвременна
материална база, търсене на възможности за използване на съвременни подходи в
научните изследвания, организиране на обучителни семинари и осъществяване на
контакти с водещи специалисти, провеждане на обучение чрез специализации, стажове
и познавателни посещения във водещи европейски лаборатории в рамките на различни
програми, участие на учени в национални, европейски и международни научни мрежи,
програми и инициативи, в двустранните и многостранните научни сътрудничества и
изследване на възможности за ефективно участие в съвместните научни инициативи.
Постигнатите научни резултати за 2020 г. са в съответствие с научните области на
Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2030.
В приоритетна ос опазване на околната среда и биоразнообразието се провежда
постоянен мониторинг в представителни експериментални площи, част от
широкобащабен мониторинг на горските екосистеми ICP “Forests” Level I и от
биоекологичните стационари на ИГ-БАН в природни и урбанизирани територии,
подкрепени с дългогодишни бази данни за диагностичните параметри на базовите
компоненти в тези екосистеми. Изследвани са структурно-функционалните
характеристики и перспективи за ползване на ендемични реликтни иглолистни
съобщества в България в условия на променящ се климат. Извършва се контрол и
валидиране на резултатите от извършените анализи и проучвания на видовете и
природните местообитания в България, предмет на докладване по чл.17 от Директивата за
местообитанията и чл.12 от Директивата за птиците.
В ИГ-БАН се изпълняват дейности по ННП „Опазване на околната среда и
намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“. Тематиката и
целите на дейностите са свързани с приоритетните области опазване на околната среда,
подобряване на качеството на живот и градска среда, насочени към провеждане на
фундаментални научни изследвания. Проучва се зелената инфраструктура и възможности
за интегриране по пътя към кръгова икономика.
През 2020 г. са одобрени два проекта – „Разпределена научна инфраструктура
“Българска мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания” LTER-BG (проф. д-р
Миглена Жиянски) и „Център за диагностика итехнологии за растително здраве“
ПЛАНТХЕЛТ (проф. дн Георги Георгиев) по програма Национална пътна карта за
научна инфраструктура 2020-2027 на МОН, в които Институт за гората е партньор.
Разработена е методическа система за извеждане, верифициране и валидиране на
биометрични зависимости за надземната биомаса на единични стъбла от бързорастящи
широколистни дървесни видове в млада възраст, предлагаща възможност за алтернативни
решения в съответствие със спецификите на видовете и предназначението на моделите за
изпълнение на приоритетна ос биологични ресурси и биотехнологии.
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Във връзка с приоритетна ос здраве и качество на живот, е проведен
широкомащабен мониторинг на атипични фенологии на европейския уртикарен вид
борова процесионка, при разширяване на ареала ѝ в резултат на климатични изменения, и
е изследвана алергичната чувствителност към този вредител. Нов приоритет по тази
стратегическа цел са възможностите за управление на гори с висок рекреационен и
културен потенциал, и определяне на подходящи лесовъдски системи за тяхното
стопанисване.
За засилване на интереса на младите хора към научно-изследователска кариера,
което е един от приоритетите на НСРНИ, в ИГ-БАН се изпълняват два проекта на млади
учени по НП „Млади учени и постдокторанти (2020)“, разработвани в сектор опазване на
горските екосистеми от неблагоприятни природни въздействия.
Изградена е връзка между два от най-важните приоритети на стратегията - опазване
на природата и грижата за развитието на младите хора чрез изпълнение на проект
„За всеки спасил дърво“, в който се провеждат научни дейности, свързани с обучения за
повишаване ролята на младите хора при опазване на природното богатство в
трансграничен регион на България и Сърбия.
Учените от ИГ-БАН осъществяват ефективно сътрудничество с водещи научни
центрове в различни страни чрез проекти по рамковите програми на ЕС; Програма COST
и Erasmus+, с цел насочване на повече и по-ефективни инвестиции за изследване
теоретичните и приложните аспекти на опазване на биоразнообразието и околната
среда и устойчивото управление на горските ресурси. Проследява се отражението на
климатичните промени върху биологичното разнообразие и екосистемните функции в
горите.
1.3. Полза/ефект за обществото от извършваните дейности
Изследванията, свързани с опазване на биоразнообразието, биоресурсите и екосистемите,
са от ключово значение за социално-икономическото развитие на РБългария. Ползите за
обществото от извършваните дейности в ИГ-БАН са от една страна екологични - опазване
на биоразнообразието, горските ресурси и околната среда, и икономически природосъобразно ползване на горските ресурси, оценка качествата на почвите,
внедряване на биологични методи и средства за борба с болести и вредителите в горите,
изготвяне на програми за прилагане на мерки срещу ерозия и наводнения. Богатството на
биологичното разнообразие в горските и градски екосистеми е изследвано чрез прилагане
на специфичен научен подход, съобразен с различните физикогеографски, климатични и
биогеографски условия на страната.
В условията на увеличаващо се световно население, изчерпване на ресурсите, в това
число на водата и горивата, затопляне на климата, управлението на горските ресурси в
полза на обществото е първостепенен интердисциплинарен проблем, изискващ всестранно
познаване на проблемите и съвместна оценка на влияещите фактори.
В рамките на проекти с национално и международно финансиране, екипи от
специалисти в ИГ-БАН провеждат комплексни екосистемни изследвания в полза на
обществото, свързани с:

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Институт за гората
изследване на горски екосистеми - състояние, рискови процеси и явления,
възобновяване, опазване и адаптацията им към климатичните промени. Разработени са
основни принципи и методични подходи за създаване на нови насаждения и защитни
съоръжения и дейности, допринасящи съществено за опазване на населени места,
земеделски земи. Оценено е въздействието на влошените климатични условия върху
горските екосистеми и са обосновани дейности за тяхната адаптация и опазването им.
 проучване на подходящи дървесни видове, генотипове и технологии за
ускоряване производството на биомаса и качествена дървесина, за подобряване
ландшафта и опазване на околната среда; изграждане на екологични мрежи; прилагане на
програми за устойчиво развитие, рационално и ефективно използване на горските
ресурси;
 установяване на лесозащитни проблеми в горите на България, подложени на
натиск от абиотични и биотични фактори; провежда се ежегоден широкомащабен
мониторинг на горски и градски екосистеми; извършва се картиране и оценка на
екосистемните услуги, предоставени от планиски, градски и крайградски екосистми;
търсят се пътища и средства за опазване на горските реурси при наблюдавани климатични
промени, абиотични, биотични и антропогенни въздействия и др.
 проучване на машини и технологии за дърводобив на стръмни терени; извличане
на паднала дървесна маса след ветровал над гр. Смолян; изготвяне на ресурсна оценка на
гори и земи.
 информационно, експертно и оперативно обслужване на държавата и обществото
за опазване на биологичното разнообразие и горските екосистеми; качествено и
конкурентноспособно обучение на специалисти, работещи в областта на горския сектор и
околната среда.
 изградени са дендрохронологични редици от основни дървесни видове за
създаване на хилядолетни скали за датиране на материалното и културно наследство на
Балканите.
Учени от ИГ-БАН са търсени експерти от различни национални институции и
обществени организации за провеждане на консултации, изготвяне на рецензии,
становища, експертизи.
Проблематиката на ИГ-БАН е в съответствие с потребностите на обществото,
свързани с изготвяне на редица документи: национални законови рамки, приоритетни за
МЗХГ, МОСВ, МОН в т.ч. Закон за горите; Закон за опазване на околната среда; Закон за
биологичното разнообразие; Закон за защитените територии; Закон за водите; Наредба за
лесозащита и др., и мерки на Европейския съюз за управление на горските ресурси;
смекчаване неблагоприятното въздействие от климатични промени; поява на чужди и
инвазивни видове.


1.4. Взаимоотношения с институции
Основни и потенциални потребители на научния продукт на ИГ-БАН, свързани с
проблемите на горите и околната среда, са: Министерство на земеделието, храните и
горите (МЗХГ), Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и нейните регионални структури
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(РДГ), Държавните горски и ловни стопанства (ДГС, ДЛС), Държавни горски
предприятия, Национална служба за растителна защита (НСЗР); Министерството на
околната среда и водите (МОСВ) и нейните структури (ИАОС, РИОСВ), Дирекции на
националните паркове (НП); Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, общини и др.
Институтът за гората разработва национални и международни проекти в
сътрудничество с Висши училища (ЛТУ, СУ „Кл. Охридски”, Аграрен университет, НБУ);
Институти на Селскостопанска академия (ИПАЗР „Н. Пушкаров”, Агробиоинститут);
Институти на БАН (ИБЕИ, НПНМ, ИФРГ, ИКИТ, НИГГГ, ИИКВА и др.); Лесозащитни
станции – София, Пловдив и Варна; Семеконтролни станции - София и Пловдив. ИГ-БАН
оказва методична и експертна помощ в дейността на местните държавни органи и
институции; областни и общински власти; както и на неправителствени организации.
Извършва се съвместно сътрудничество с университети и институти от Русия – със
Санкт-Петергбургски държавен университет (Русия) за изследване на регионалния принос
на почви от Антарктически острови към глобалния въглероден баланс. По договр с
Румънската академия на науките са осъществени съвместни учени на експерти от двете
страни за оценка на състоянието и наличието на инвазивни видове на Дунавските острови.
При двустранно сътрудничество по трансгранични програми INTERREG Гърция-България
и България-Сърбия се изпълняват задачи, свързани с разработване на общи политики за
опазване на горите и околната среда в трансграничните райони.
Свидетелство за авторитета и признанието на учените от ИГ-БАН е участието им в
ръководството и работата на национални комитети, научни и специализирани съвети,
експертни съвети, международни научни организации, неправителствени сдружения,
научни журита по ЗРАСРБ. Членство и участие в: Национален комитет за България в
IUFRO; European Environmental Agency (NCP Forests); Съюз на лесовъдите в България;
Съюз на учените в България; Консултативен съвет на фонд „Земеделие“ при МЗГХ;
Консултативно-експертен съвет по лечебни растения към МОСВ; Национален научнокоординационен съвет по биологичното разнообразие към МОСВ; Българско почвоведско
дружество; Експертни групи към НАОА; Българското дружество по хумусни вещества;
Национална комисия по лесозащита; Национален ловен съвет към ИАГ; Консултативен
съвет на СЛРБ; Society for medicinal plant research; International Humic Science Society;
International Union of Soil Science; European Society for Soil Conservation; External member
of the Scientific Committee in the Institute of Forest Ecology of the Slovak Academy of
sciences, Zvolen; European Cooperation for Science and Technology.
Тематиката на Института е свързана с изпълнението на международни и национални
програми, по-важни от които са: Хоризонт 2020, програми Erasmus+ и COST на ЕС,
Eкологична мрежа “Натура 2000” и др.
1.5. Общонационални и оперативни дейности, обслужващи държавата
Във връзка научно-изследователския капацитет на учените от Институт за гората - БАН,
те са търсени експерти от различни национални институции и обществени организации за
провеждане на консултации изготвяне на рецензии, становища, експертизи. Съществено
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място в дейността на ИГ-БАН заемат научно-приложните изследвания, които имат
отношение към програмите за устойчиво развитие, рационално и ефективно използване на
горските ресурси; информационно, експертно и оперативно обслужване на държавните
институции и обществото, в частност горския сектор и опазването на околната среда.
Провеждат се интердисциплинарни изследвания на горската флора и фауна; изследват се
горските ресурси като възобновяем енергиен източник и се изготвя оценка на състоянието
на горите у нас. В рамките на проекти с национално и международно финансиране, екипи
от специалисти на ИГ-БАН провеждат комплексни екосистемни изследвания за
ограничаване и спиране на загубата на биологично разнообразие - мониторинг на горски
екосистеми, картиране и оценка на екосистемните услуги в горски и градски екосистеми;
изграждане на екологични мрежи; търсят се пътища и средства за опазване на горските
ресурси в условията на климатични промени, антропогенни въздействия и др.
1.5.1. Практически дейности, свързани с работата на национални правителствени и
държавни институции, индустрията, енергетиката, околната среда, селското
стопанство, национални културни институции и др.
С експертния си потенциал и научен капацитет, висококвалифицирани специалисти от
ИГ-БАН изпълняват проекти на правителствени и държавни институции за вземане на
управленски решения на задачи, свързани с опазване на биологичното разнообразие и
генофонда в горските екосистеми; решаване на социално-икономически и лесовъдски
проблеми за устойчиво и природосъобразно управление и функциониране на горските
ресурси, тяхното развитие и адаптация при климатични и антропогенни въздействия,
както и в процеса на картиране и оценка на състоянието на екосистемите и техните
услуги.
Изготвен е модел за възникването и разпространението на горските пожари, който
може да бъде внедрен при изготвяне на оценки за пожарна опасност и планиране на
превантивни мероприятия. Горските пожари са едно от очакваните проявления на
затоплянето на климата и голям проблем на страните от Средиземноморския регион
(проф. дн Х. Цаков).
Извършена е оценка на биопродуктивността на широколистни дървесни видове (доц.
д-р В. Гюлева). Разработен е сборник от функции и таблици за изчисляване на дървесната
биомаса в абсолютно сухо състояние на широколистни дървесни видове. Сборникът е
надеждна основа за определяне на добива от енергийни култури от бързорастящи
широколистни дървесни видове в ранна възраст (доц. д-р Т. Станкова и кол.).
Изследвано е здравословно състояние на горите от обикновен кестен (Castanea sativa
Mill.) в Беласица и Огражден и се разработват мероприятия за подобряване на тяхното
състояние по договор с ЮЗДП Благоевград към МЗГХ. Проведен е мониторинг за появата
на нови инвазивни насекомни вредители и гъбни патогени (проф. д-р М. Георгиева).
При изпълнение на проект с възложител ЮЦДП Смолян към МЗХГ са проведени
проучвания за установяване на видовия състав и числеността на насекомите ксилофаги в
увредените насаждения от смърч (Picea abies), ела (Abies alba) и бял бор (Pinus sylvestris) в
района на ДГС Смолян. Установени са 47 вида ксилофаги в засегнатите от ветровала гори.
Сред тях има редица нови фаунистични и екологични находки (проф. дн Г. Георгиев).
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Фиг. 1. Короядни огнища в увредени от ветровал гори в района на ДГС Смолян

Проучено е наличието на инвазивни чужди видове и опасността, която те
представляват за естествените местообитания и видове на територията на Плана и
Лозенска планина. Данните от проучването служат на ДГС София при провеждане на
лесовъдски мероприятия и са част от базата данни на модула за събиране на данни и
оценка на риска от инвазивните чужди видове в България, администриран от ИАОС (гл.
ас. д-р П. Глогов).
През 2020 г. на територията на РДГ Кърджали е проведен мониторинг върху найопасните насекомни вредители в горите – гъботворка (Lymantria dispar L.), борова
процесионка (Thaumetopoea pityocampa Den. & Schiff.), листозавивачки (Tortricidae),
педомерки (Geometridae) и др. Специално внимание е отделено на чуждоземни инвазивни
видове насекоми и патогени. Разработена е интегрирана система за борба с гъботворката,
базирана на ентомопатогенната гъба Entomophaga maimaiga (проф. дн Г. Георгиев).
По договор с ЮЗДП се изпълнява проект „Иновативен подход за оценка на
здравословното състояние в горите чрез използване на безпилотни летателни системи,
оборудвани с мултиспектрална камера и теренна верификация” (ас. С. Белилов)
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Фиг. 2. Изображение от заснети с безпилотна летателна система горска територия

Специалисти от Институт за гората оказват помощ на ИАГ, РДГ и ДГС/ДЛС, ДП и
частни фирми по въпроси свързани със стопанисване на горите и земите в горския фонд,
тяхното възстановяване и опазване чрез становища, експертизи, консултации и съвети.
1.5.2. Проекти, свързани с общонационални и оперативни дейности, обслужващи
държавата и обществото, финансирани от национални институции (без Фонд
„Научни изследвания“), програми, националната индустрия и др.
В изпълнение на ННП „Опазване на околната среда и намаляване на риска от
неблагоприятни явления и природни бедствия“ с възложител МОН, експерти от Институт
за гората участват в осъществяване на заложени дейности по РП I.1.4. Въздействие на
климатичните промени върху горските екосистеми (координатор: проф. д-р Маргарита
Георгиева). Проведено е комплексно изследване на рискови процеси - деградация на
почвите, ерозия и атмосферно замърсяване в планински горски екосистеми. Проучени са
продуктивността и динамика на растежа на горите в условия на климатични промени.
Изготвена е база с данни и са анализирани щетите в горските екосистеми, причинени от
биотичен (насекоми и гъби) и абиотичен (ветровали, ветроломи и снеговали и др.)
характер, и са изготвени прогнози за поява нови инвазивни вредители и патогени.
Разработват се лесовъдски системи, осигуряващи запазване и оцеляване на горските
екосистеми в най-критичните месторастения, които възникват в условията на
утежняващите ги климатични условия.
По РП I.1.8. Анализ на опита и прилаганите решения при оценката на опасността от
неблагоприятни и катастрофални атмосферни и хидросферни явления (координатор:
проф. д-р Миглена Жиянски) е изяснена ролята на рисковите събития за динамиката на
въглерода и деградацията в горските екосистеми като елемент от функционирането и
екологичната пълноценност на наземните екосистеми; извършен е анализ на основните
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характеристики на почвите от района на град Кърджали и оценка на риска от влошаване
на техните почвените показатели; оценка на здравословното състояние на зелената
инфраструктура в пробните площадки в лесопарковата зона в гр. Кърджали с наземни
методи; извършено е дендрохронологично проучване на влиянието на климата в района на
Кърджали върху растежа и развитието на индивиди в състава градската дендрофлора.
Експертите на ИГ-БАН участват в изпълнението на проекти, финансирани от
министерства по различни програми и механизми. Разработва се проект „Национален
отчетен план за горите, включващ определяне на референтното ниво на горите на
България за периода 2021-2025 г.“. Извършена е инвентаризация на парникови газове (ПГ)
от сектор „Земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство” (ЗПЗГС) и на
съответната част от Националния доклад по РКОНИК за 2018 г. и 2019 г. (за
докладванията през 2020 г. и 2021 г.) (ръководител: Л. Стоева), финансиран от ИАОС.
За нуждите на ИАОС към МОСВ се изпълнява проект „Оценка и мониторинг на
въздействието на атмосферния въздух върху горските екосистеми – I ниво“, (финансиран
от ПУДООС, ръководител: чл. кор. П. Мирчев). В изградената национална система за
мониторинг на горските екосистеми в рамките на Междунароснната кооперативна
програма за оценка и мониторинг на въздействието на атмосферното замърсяване върху
горските екосистеми – МКП Гори (ICP Forests) са обследвани 160 постоянни пробни
площи, като са обхванати иглолистни (Pinus sylvestris, Pinus nigra, Picea abies и Abies alba)
и широколистни горскодървесни вида (Quercus frainetto, Q. petraea, Q. rubra, Fagus
sylvatica, F. orientalis, Tilia platyphillos, Carpinus betulus и Castanea sativa). Извършена е
оценка на здравословното състояние на дърветата, отчетени са повреди от гъбни патогени
и насекомни вредители, както и от други увреждащи фактори: ветроломи, снеголоми,
ледоломи, засушавания, пожари, увреждания от дивеч, нерегламентирани сечи и др.;
извършена е оценка на почвените условия, хранителен статус, таксационна
характеристика, фитоценотична характеристика и оценка на климата и качеството на
атмосферния въздух (ръководител: чл. кор. П. Мирчев).
Извършени са теренни верификации за контрол и валидиране на резултатите от
представените анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в
България, предмет на докладване по чл.17 от Директивата за местообитанията и чл.12 от
Директивата за птиците (ръководител: проф. д-р М. Жиянски). Изготвени са докладите за
природозащитното състояние на видовете и природните местообитания на национално и
биогеографско ниво според чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл.12 от
Директивата за птиците, докладвани пред Европейската комисия.
2. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2020 г.
Съгласно приетия от Научния съвет научно-изследователски план на ИГ-БАН през
2020 г. са разработвани 51 проекта (63 за 2019 г.; 48 за 2018 г.), от които: 17 проекта,
финансирани от Фонд “Научни изследвания”; 8 проекта, финансирани от министерства,
други ведомства и национални фондове, частни фирми, 4 проекта по бюджетна субсидия
от БАН и 2 проекта по ЕБР с Румънска академия на науките; 2 проекта, финансирани от
МОН по НП Млади учени и постдокторанти 2018-2021 г.; 2 проекта, финансирани от
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МОН по НП Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни
явления и природни бедствия 2018-2023 г.; 2 проекта, финансирани от МОН по
Национална пътна карта за научна инфраструктура 2020-2027 Българска мрежа за
дългосрочни екосистемни изследвания и Център за диагностика и технологии за
растително здраве; 3 проекта по програмата за мобилност Erasmus+ Education, Training,
Youth and Sport; 1 проект по програма Erasmus+: Capacity-building in Higher Education; 8
проекта по COST Actions, финансирани от ЕС и 2 проекта, финансирани от други
европейски и международни програми и фондове (INTRREG България-Гърция и
България-Сърбия).
Четири проекта се изпълняват по бюджетната субсидия, получена от БАН.
Останалата част от научно-изследователската дейност в Института се осъществява и
финансира на проектен принцип, съобразно значими и признати от международната
научна общност приоритети. Това придава общоевропейско значение на голяма част от
постигнатите резултати и научните приноси.
За успешното развитие на научно-изследователската дейност и за осигуряване на повисоко ниво на провежданите изследвания, са формирани успешни работни колективи за
подготовка на нови проекти, както и изпълнение на спечелени проекти, в които се
включват голяма част от учените на ИГ-БАН по следните категории:
Проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ – 17, от тях 14 са разработвани
през 2020 г., а в края на 2020 г. са спечелени нови 3 проекта, в които ИГ-БАН е водеща
организация. Експерти от ИГ-БАН са включени с лично участие при изпълнението на
четири външни проекта, финансирани от ФНИ.
Проекти, финансирани от други национални фондове (без ФНИ), договори с
министерства и други ведомства – 16 (от тях 1, финансирани от ПУДООС; 2 – от ИАОС;
6 проекта – от МОН: 2 - по ННП „Опазване на околната среда и намаляване на риска от
неблагоприятни явления и природни бедствия“, 2 - по Национална пътна карта за
инфраструктура и 2 – НП Млади учени и пост-докторанти), 3 проекта са финансирани от
Държавните горски предприятия към МЗХГ.
Проекти съгласно вътрешно-институционални договори (финансирани от бюджетна
субсидия) – 6, от които 4 - изпълнявани съгласно тематичния план на ИГ-БАН за периода
2020-2023 г.) и 2 по ЕБР България - Румъния.
Проекти, финансирани от Рамкови програми на ЕС в областта на НИРД - участия на
експерти в 8 COST акции и 4 по програма Erasmus+.
Проекти, финансирани от други европейски и международни програми и фондове – 2,
финансирани от програмите за трансгранично сътрудничество INTERREG ГърцияБългария и INTERREG България-Сърбия.
През 2020 г. 40 учени са взели лично участие като експерти в проекти при
изълнението на проекти извън научния план на ИГ-БАН. Това са проекти към ФНИ, по
INTERREG Сърбия-България, Оперативни програми на структурните фондове за
изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, проект MAIA
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по Хоризонт 2020, университети и международни фондове, за експертни оценки по
поръчки на министерства и др.
А. Публикационна дейност през 2020 г.
Общият брой на отчетените публикации (научни и научно-популярни) през 2020 г.,
по данни от системата SONIX, е 167 (189 за 2018 г.; 117 за 2017 г.). От тях излезли от
печат научни публикации и доклади - 131, приети за печат - 17, излезли от печат научнопопулярни публикации и книги – 19 (табл. 1 и 2).
Таблица 1. Справка за публикационната дейност на Институт за гората - БАН през 2020 г.
Видове публикации
Публикувани
Под печат
Общо
Статии в списания с WoS и Scopus
72
10
82
Q1
10
6
Q2
5
2
3
Q3
3
4
Q4
9
1
8
Статии в списания в WoS и Scopus,
46
7
53
но без IF и SJR
Неиндексирани вкл. в сборници
60
7
67
Монографии
Научно-популярни
19
19
Общо
151
17
168

Таблица 2. Справка за публикационната дейност на ИГ-БАН в периода 2017-2020 г.
WoS и SCOPUS
Година

общо
излезли

2020
2019
2018
2017

167
180
189
116

71
35
32
30

под
печат
10
10
4
3

неиндексирани
статии и в
сборници
под
излезли
печат
60
7
87
10
68
27
48
7

научно-популярни
статии и книги
излезли

под
печат

19
32
36
17

3
4
-

монографии
книги, учебни
помагала
под
излезли
печат
3
5
10

2
1

През отчетната година броят на научните публикации, които са включени в издания
с импакт фактор IF (Web Of Science) или импакт ранг SJR (SCOPUS) е 30, от които 30%
са публикувани в реномирани международни списания с импакт фактор в Q1, не
оглавяващи ранглистата (Web of Science):
Dodev, Y., Zhiyanski, M., Glushkova, M., Won Sop Shin. 2020. Forest welfare services - the missing
link between forest policy and management in the EU. Forest Policy and Economics, 118,
JCR-IF (Web of Science):3.139
Georgiev, G., J. Rousselet, M. Laparie, C. Robinet, M. Georgieva, G. Zaemdzhikova, A. Roques, A.
Bernard, L. Poitou, M. Boradino, C. Kerdelhue, J.P. Rossi, M. Matova, P. Boyadzhiev, P.
Mirchev. 2020. Comparative studies of egg parasitoids of the pine processionary moth
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(Thaumetopoea pityocampa, Den. & Schiff.) in historic and expansion areas in France and
Bulgaria. Forestry, 93, 4, JCR-IF (Web of Science):2.293
Stankova, T.V., U. Diéguez-Aranda. 2020. Dynamic Structural Stand Density Management Diagrams for
even-aged natural stands and plantations. Forest Ecology and Management, 458, Elsevier,
JCR-IF (Web of Science):3.126
Yaneva, R., M. Zhiyanski, Y. Dodev. 2020. Bioaccumulation of potentially toxic elements within the
soil–plant system in Central Balkan region: analysis of the forest ecosystem capacity to mediate
toxic elements. Environmental Geochemistry and Health, Special Issue, Springer
Netherlands, JCR-IF (Web of Science):3.472
Drenkhan, R., B. Ganley, J.M. García, P. Vahalík, K. Adamčíková, R. Ahumada, L. Blank, H. Bragança,
P. Capretti, M. Cleary, M. Georgieva, Ghelardini L, Hantula J, Ioos R, Iturritxa E, Kanetis L,
Karpun NN, Mullett MS et al. 2020. Global geographic distribution and host range of Fusarium
circinatum, the causal agent of pine pitch canker. Forests, 11, 7, MDPI Open Access
Publishing, 2020, DOI:doi:10.3390/f11070724, 1-38. JCR-IF (Web of Science):2.221
Elvira-Recuenco, M., S. Olga-Cacciola, A. Sanz-Ros, M. Garbelotto, J. Aguayo, A. Solla, M. Mullett,
Tiia Drenkan, F. Oskay, A. G. Aday Kaya, E. Iturritxa, M. Cleary, J. Witzell, M. Georgieva, I.
Papazova-Anakieva, D. Chira, M. Paraschiv, D.L. Musolin, A.V. Selikhovkin, E.Yu.
Varentsova et al. 2020. Potential interactions beween invasive Fusarium circinatum and other
pine pathogens in Europe. Forests, 11, 1, MDPI, 2020, ISSN:1999-4907, 1-32. JCR-IF (Web
of Science):2.116
Malcheva, B., Nustorova, M., Zhiyanski, M., Sokolovska, M., Yaneva, R., Abakumov, E. 2020.
Diversity and activity of microorganisms in Antarctic polar soils. One ecosystem, 1-16. SJR
(Scopus):0.64
Nichiforel, L., P. Deuf, B. Thorsen, G. Weiss, T. Hujala, K. Keary, A. Lawrence, M. Avdibegović, Z.
Dobšinská, D. Feliciano, E. Górriz-Mifsud, M. Hoogstra-Klein, M. Hrib, V. Jarský, K.
Jodłowski, D. Lukmin, Š.P. Malovrh, J. Nedeljković, D. Nonić, S. K. Ostoić, K. Pukall, J.
Rondeux, T. Samara, Z. Sarvašová, R. E. Scribana, R. Šilingien, M. Sinko, M. Stojanovska, V.
Stojanovski, T. Stoyanov, M. Teder, B. Vennesland, E. Wilhelmsson, Jerylee WilkesAllemannac, Ivana Živojinović, L. Bouriaud. Two decades of forest-related legislation changes
in European countries analysed from a property rights perspective. Forest Policy and
Economics,
June
2020,
Volume
115
ISSN:1389-9341,
DOI:https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102146, 102146-102146. SJR (Scopus):1.329
Pötzelsberger El., K. Lapin, G. Brundu, T. Adriaens, Vl. Andonovski, S. Andrašev, J-Ch. Bastien, R.
Brus, M. Čurović, Ž. Čurović, Br. Cvjetković, M. Đodan, J. M. Domingo-Santos, A. Gazda, J-M
Henin, C. Hernea, E. B. Popov, M. Power, K. Rédei, M. Rousi, J. S. Silva, A. Sivacioğlu, M.
Socratous, L. Straigytė, J. Urban, Kr. Vandekerkhove, R. Wąsik, M. Westergren, T.
Wohlgemuth, T. Ylioja, H. Hasnauer et al. 2020. Mapping the patchy legislative landscape of
non-native tree species in Europe. Forestry, 93, 4, 567-586. JCR-IF (Web of Science):2.293
Tiwary, A., Vilhar, U., Zhiyanski, M., Stojanovski, V., Dinca, L.. Management of nature-based goods
and services provisioning from the urban common: a pan-European perspective. Urban
Ecosystems, Springer,JCR-IF (Web of Science):2.493

Учени от Институт за гората са публикували в списанията Environmental
Geochemistry and Health (IF:3.472), Forest Policy and Economics (IF:3.139), Forest Ecology
and Management (IF:3.126), Forestry (IF:2.293); Urban Ecosystems (2.493); Acta Zoologica
Bulgarica (IF: 0.310) и др. През 2020 г., броят на публикациите без рефериране и

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Институт за гората
индексиране, според справка в SONIX, е 67 (от тях 7 са под печат). Публикувани са 35
научно-популярни статии и 3 монографии в национални акадечмични издателства.
Откритите цитирания на публикации на учени от ИГ-БАН през 2020 г., в списък,
генериран от системата SONIX, са 437 бр. (519 през 2019 г.; 414 през 2018 г.). Броят на
цитираните публикации е 217. От откритите цитирания, 239 са в са в издания, реферирани
в WoS и Scopus.
Б. Експертна и консултантска дейност
През 2020 г. експерти от ИГ-БАН са взели участие в изготвяне на национални документи
от стратегическо значение. Взето е участие в изготвяне на Национална програма за
опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите (2020-2030 г.), с
възложител МОН.
От Института са участвали 10 специалисти в работата на 31 научни и експертни
съвети, комисии, и други експертни органи на външни за БАН институции
(правителствени и неправителствени), фондации, организации, което свидетелства за
висока научна активност на учените от Института, и за авторитета и признанието, с които
те се ползват у нас и чужбина. Изготвени са 3 експертизи в помощ на институции.
През годината са изготвени и писмено представени 83 рецензии и становища, вкл.
за научни степени и академични длъжности, експертизи, концепции, програми, прогнози,
консултации. Изготвени са 18 рецензии и становища по ЗРАСРБ, предадени са 65
становища и рецензии за в списания, мнения и препоръки за министерства и ведомства и
други рецензии, основно за списания в България и за международни списания – Austrian
Journal of Forest Science, Canadian Journal of Forest Research, Carbon management, Catena,
Environmental Science and Pollution Research, Forest, Forest Review, Forestry Ideas, Forests,
Forestry, Journal of Environmental Radioactivity, Journal of Mountain Science, Plant Cell
Organ and Tissue Culture, Plant cell Biotechnology and Molecular Biology, Propagation of
ornamental plants, Scandinavian Journal of Forest Research, Silva Balcanica, Наука за гората
и др.
Тринадесет учени от звеното заемат отоговорни длъжности в 15 Редакционни
колегии на специализирани научни списания и поредици в България и чужбина - Наука за
гората, Наука, Ерозия, Silva balcanica, Folia oecologica; Propagation of Ornamental Plants;
Forestry, Forest Review; One ecosystem, Natural Resources and Sustainable Development,
Ecologia Balkanica, Austrian Journal of Forest Research и др.
В съответствие с Комуникационната стратегия на БАН през 2020 г. се поддържа
интернет-страница на Институт за гората: www.fri.bas.bg. Web-страницата на ИГ-БАН
представя новости, свързани с научно-изследователската дейност на Института,
отразявайки мероприятия и изпълнявани проекти, новини за успехи и награди, стратегии и
правилници, издадени от ИГ-БАН сборници с доклади. Необходимо е през следващата
година да се извърши актуализация на информацията за публикационната дейност и
проектите, изпълнявани от отделните звена за популяризиране на резултатите от научните
изследвания.
В. Организирани конференции, семинари, изложби и др.
Международна научно-практическа конференция „60 години Лесозащитни
станции в България“ бе организирана на 26 ноември 2020 г. под егидата на МЗХГ, в
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партньорство с Институт за гората. Представени бяха доклади, свързани с научните и
научно-практическите достижения в областта на лесозащитата, актуални здравословни
проблеми в горите, насоки за бъдещото развитие на лесозащитната дейност в България.
На 10 декември 2020 г., Институт за гората проведе традиционния си X-ти Научен
семинар на Институт за гората. Семинарът бе организиран съвместно със секция
„Лесотехнически науки“ към СУБ и Съюз на лесовъдите в България. Представени бяха 24
доклада от научни изследвания и научно-приложните разработки на докторантите и
младите учени, както и интердисциплинарните изследвания на учените в ИГ-БАН.
На 4 декември 2020 г. Институт за гората, съвместно с РДГ Кърджали, организира
Заключителна международна конференция по проект FOREST, на която са представени
резултатие от изпълнението на проекта.
През 2020 г. 29 учени и докторанти от ИГ-БАН (38 за 2019 г.; 45 за 2018 г.) са
изнесли 48 доклада (105 за 2019 г. 140 за 2018 г.), самостоятелно или в съавторство, и са
участвали в 22 международни и национални научни конференции (42 за 2019 г.; 37 за
2018 г.), от тях 4 (14 за 2019 г.; 11 за 2018 г.) са в чужбина (Австрия, Гърция и Русия).
2.1. Значими научни постижения
2.1.1. Разработена е съвместна методика от колектив от български и румънски учени за
мониторинг на инвазивни растителни видове в защитени горски територии по Дунавските
острови. Методиката се предлага при изграждане на системи за дългосрочен мониторинг,
включващи използването на дистанционни методи за наблюдение (сателитни
изображения, ортофотоснимки, изображения от заснемане с безпилотни летателни
системи и др.), с последващи теренни верификации на състоянието на растителността в
опитните площи. (доц. д-р Г. Хинков и кол.)

Фиг. 1. Система от опитни площи за мониторинг на растителното състояние на о-в Айдемир
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2.1.2. От сем. Dolichopodidae (Diptera), шест вида са установени за първи път на
Балканския полуостров (Chrysotus angulicornis, C. obscuripes, Medetera helvetica, M.
impigra, M. perfida, Sciapus palmipes). Седемнадесет вида са съобщени като нови за
фауната на България, 23 вида – нови за Европейската част на Турция (в т.ч. три нови за
страната), 7 вида – нови за Черна гора и 11 вида – нови за Северна Македония. Списъкът
на долихоподидите на Балканския полуостров е обогатен до 288 известни вида (доц. д-р
М. Кечев).

Фиг. 2. Hercostomus gracilis (Stannius, 1831) (Diptera: Dolichopodidae)

2.1.3. Ентомопатогенната гъба Entomophaga maimaiga е установена за първи път в
Австрия, в две популации на Lymantria dispar в района на Егенбург и Ебергасинг. Видът
се очертава като изключително ефективен патоген на гостоприемника, способен да
регулира неговата численост. След интродукцията на E. maimaiga в България през 1999 г.,
видът постепенно разширява своя ареал, заемайки нови територии в Югоизточна и
Централна Европа, в които отпада необходимостта от провеждане на борба с вредителя.
(проф. дн Г. Георгиев и кол.)
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Фиг. 3. Смъртност на Lymantria dispar от Entomophaga maimaiga в Долна Австрия

2.2. Значими научно-приложни постижения
2.2.1. При изпълнение на проект „Общи трансгранични политики за защита на горите“
(FORPRO) са изготвени практически указания за борба с икономически значими
насекомни вредители и гъбни патогени в трансгранични райони на България и Гърция:
интегрирана система за контрол на гъботворката (Lymantria dispar), базирана на
ентомопатогенната гъба Entomophaga maimaiga; оптимизиране на дейностите за защита на
боровите гори от нападения на борова процесионка (Thaumetopoea pityocampa),
дървесиноатакуващи вредители и инвазивни гъбни патогени (проф. дн Г. Георгиев и кол.).
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Фиг. 4. Биологична борба с боровата процесионка (Thaumetopoea pityocampa)

2.2.2. Разработен е сборник от функции и таблици за изчисляване на дървесната биомаса в
абсолютно сухо състояние на широколистни дървесни видове. Сборникът е надеждна
основа за определяне на добива от енергийни култури от бързорастящи широколистни
дървесни видове в ранна възраст (доц. д-р Т. Станкова и кол.).

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Институт за гората

Фиг. 5. Функции и таблици за надземната биомаса на бързорастящи
широколистни видове в ранна възраст

3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
3.1. В рамките на договори и спогодби на ниво Академия
Проектите по ЕБР са добра база за създаване и поддържане на контакти, за разработване
на съвместни публикации в списания с импакт фактор (IF) или импакт ранг (SJR), за
трансфер на знания, повишаване квалификацията на младите специалисти. Често такива
проекти спомагат за формирането на идеи и колективи за съвместни международни
проекти с външно финансиране. През 2020 г. учени от ИГ-БАН са изпълнили дейности по
сътрудничество ЕБР с Румънската академия на науките за проучване на инвазивни
растителни видове в защитени територии и зони по Дунавските острови (доц. д-р Г.
Хинков и кол.). Установено е широко разпространение на чуждоземни дървесни, храстови
и тревни видове по островите Чайка и Ветрен. В старите гори на тези два острова,
съставени от бял бряст, черна топола и бяла върба, все още съществуват съхранени
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участъци със слабо участие на инвазивни растителни видове. Кандидатствано е с нов
проект, който да обхване ивазивните дървесни и храстови видове по някои притоци на
Дунав в България и Румъния.
3.2. В рамките на договори и спогодби на институтско ниво
На институтско ниво, през 2020 г., специалисти от различните научни структурни
звена на ИГ-БАН са участвали индивидуално или в рамките на колективи в
разработването на общо 15 международни проекта: по рамкови програми на ЕС – 5
проекта, от които 4 по програмата Erasmus+ и COSTActions; 1 – по програма INTERREG
V-A Greece-Bulgaria и 1 - по програма INTERREG V-A Bulgaria-Serbia, по други
европейски и международни програми и фондове – 4 проекта.
1. Общи трансгранични политики за защита на горите FORPRO - INTERREG V-A
Гърция - България 2014-2020 FORPRO (проф. дн Г. Георгиев).
2. За всеки спасил дърво FOREST Interreg-IPA CBC Bulgaria-Serbia (проф. д-р М.
Георгиева).
3. Европейска програма за мобилност Erasmus+ между България и Франция (20142021) BG SOFIA30 – FBESANCO01.
4. Европейска програма за мобилност Erasmus+ между България и Испания (20142921) BG SOFIA30 – ESANTAG01.
5. Европейска програма за мобилност Erasmus+: Capacity-building in Higher
Education (проф. дн И. Маринов, гл. ас. д-р Е. Павлова-Трайкова).
6. Европейска програма за мобилност Erasmus+ между България и Италия (20142921) BG SOFIA30 – IL-AQUIL01.
7. COST Action CA15226 Climate-Smart Forestry in Mountain Regions (CLIMO) (доц.
д-р Г. Хинков).
8. COST Action CA16208 Knowleage conversion for enhancing management of
European riparian conversion for enhancing management of European ecosystems and services
(CONVERGES) (доц. д-р Г. Хинков).
9. COST Action CA16219 Harmonization of UAS techniques for agricultural and natural
ecosystems monitoring (доц. д-р И. Цветков).
10. COST Actions CA16233 Drylands facing change: interdisciplinary research on
climate change, food insecurity, political instability (проф. д-р М. Жиянски, гл. ас. д-р Р.
Янева).
11. COST Action CA17133 Implementing nature based solutions for creating a
resourceful circular city (проф. д-р М. Жиянски, гл. ас. д-р М. Божилова).
12. COST Action CA 18134 Genomic Biodiversity Knowledge for Resilient Ecosystems
(доц. д-р М. Глушкова).
13. COST Action СА 18135 Fire in the Earth System: Science & Society (доц. д-р М.
Глушкова).
14. COST Action CA18207 Biodiversity Of Temperate forest Taxa Orienting
Management Sustainability by Unifying Perspectives (доц. д-р Г. Хинков).
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Политиката за международното сътрудничество на ИГ-БАН е насочена към
участието му в международни проекти по Хоризонт 2020, в проекти финансирани от ФМ
на ЕИП, ERA-NETs, INTERREGs, други европейски и международни програми и фондове,
сключване на двустранни договори със сродни институти от Европа, увеличаване на
проектите по ЕБР, нови договори по програмата Еразъм+, както и активно участие в
COST Action и международните научни мрежи.
Поради възникналата епидемиологична обстановка, през отчетния период не са
осъществени командировки от учени в чужбина за участие в различни научни прояви и не
са посрещани чуждестранни учени.
Проектите се изпълняват съгласно разработените работни планове на ИГ-БАН.
Съществуват възможности за разширяване на работата по международни проекти,
особено със страните от ЕС, както и със страните от Западните Балкани: Албания, Босна и
Херцеговина, Република Македония, Сърбия, Черна гора, Гърция и Турция. За
осъществяване на по-ефективно международно сътрудничество са необходими постоянни
и целенасочени усилия за формирането на екипи от учени и специалисти, работещи в
различни направления, за подготовка на международни и интердисциплинарни колективи
в проекти, финансирани от Европейски и други международни фондове.
Колектив от ИГ-БАН с ръководител чл. кор. П. Мирчев е включен в изпълнението на
Националната програма за мониторинг на горските екосистеми, която е съставна част от
Междунароснната кооперативна програма за оценка и мониторинг на въздействието на
атмосферното замърсяване върху горските екосистеми – МКП Гори (ICP Forests).
Изпълнява се на основата на единно методично ръководство за оценка на здравословното
състояние, събиране на растителни и почвени проби, периодичност на извършване и
анализ на показателите. От 1986 г., ИГ-БАН, съвместно с ЛТУ, участва в изпълнението на
широкомащабния мониторинг върху 160 постоянни пробни площи в България.
По договор към ФНИ за двустранно сътрдничество между България и Русия се
изпълняват два международн проекта (проф. д-р М. Жиянски и доц. д-р М. Глушкова)
3.3. Значими международно финансирани проекти
През 2020 г. част от експертите на ИГ-БАН бяха включени в разработването на
проекти, финансиран по програма на ЕС: Приключи изпълнението на проект „Common
cross-border policies for forest protection“ по програма INTERREG V-A Гърция - България
2014-2020 FORPRO (проф. дн Г. Георгиев и кол.). На територията на РДГ Кърджали е
проведен мониторинг върху най-опасните насекомни вредители в горите. Заснети са
нападнати от насекомни вредители гори с помощта на безпилотна летална система eBee
SQ, оборудвана с мултиспектрална камера „Parrot SEQUOIA“. Специално внимание е
отделено на чуждоземни инвазивни видове насекоми и патогени. Създадена е интегрирана
система за борба с гъботворката, базирана на ентомопатогенната гъба Entomophaga
maimaiga; изследвана е фенологията на боровата процесионка и биотични фактори,
регулиращи популационната плътност на вредителя; проучени са гъбни патогени по
основните горскодървесни видове в района.
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През 2020 г. стартира проект „For everyone saved a tree FOREST“ Приоритетна ос: 3.
Околна среда, Специфична цел: 3.2. Опазване на природата, съфинансиран от ЕС чрез
Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020
г., свързан с участие на младежи и провеждане на обучения за опазване на околната среда,
възстановяването на природни хабитати и популации от видове, картиране на находища
на ценни видове и др. (проф. д-р М. Георгиева и кол.).
4. УЧАСТИЕ НА
СПЕЦИАЛИСТИ

ИНСТИТУТ

ЗА

ГОРАТА

В

ПОДГОТОВКАТА

НА

Институтът за гората провежда обучение на докторанти в три форми на обучение:
редовна, задочна и на самостоятелна подготовка по три професионални направления:
4.3 Биологични науки, 6.1 Растениевъдство и 6.5 Горско стопанство. Докторантите се
обучават в 6 Научни специалности (докторски програми), за които ИГ-БАН е получил
акредитация от НАОА: Горски култури, селекция и семепроизводство; Лесоустройство
и таксация; Лесовъдство (вкл. Дендрология); Лесомелиорации, защита на горите и
специални ползвания в горите; Почвознание; Екология и опазване на екосистемите.
Периодично се организират научни семинари, квалификационни курсове за специалисти
от горското стопанство, опазване на околната среда и други сектори и области.
През 2020 г. в ИГ-БАН са се обучавали 15 докторанта (14 за 2019 г.; 11 за 2018 г.),
от които: 5 редовно обучение (4 за 2019 г.; 4 за 2018 г.), 5 задочно обучение (5 за 2019 г.; 3
за 2018 г.) и 5 на самостоятелна подготовка (5 за 2019 г.; 4 за 2018 г.). През 2020 г. са
зачислени 4-ма нови докторанта: един редовно обучение (по научна специалност
Лесоустройство и таксация), един задочно обучение (научната специалност Горски
култури, селекция и семепроизводство), и един на самостоятелна подготовка (един по
научната специалност Лесовъдство вкл. Дендрология). През отчетната година успешно са
защитили 3 докторанта по научните специалности Екология и опазване на
екосистемите, Лесовъдство вкл. Дендрология и Лесомелиорации, защита на горите и
специални ползвания в горите.
На редовната сесия за учебната 2020-2021 г. са обявени три конкурса за редовни и
задочни докторанти по научните специалности Горски култури, селекция и
семепроизводство и (един) редовно и 1 (един) задочно обучение и Лесоустройство и
таксация – 1 (един) редовно обучение. Институтът има висок научен потенциал и
необходимата материална база, за да обучава докторанти и от трите форми на обучение.
През 2020 г. в НП „Млади учени и постдокторанти“, участие взеха двама млади
учени, назначени в ИГ-БАН. Разработени са теми, свързани с: използване на мъхове за
биомониторингови изследвания за оценка на риска от атмосферно замърсяване в горските
екосистеми; изследване на пространствено времеви изменения на почвени показатели
след провеждане на горскостопански мероприятия; приложени са съвременни методични
подходи за оценка на ерозията в планински водосбори; извършено е картографиране,
анализ и оценка на екосистемни услуги в горски екосистеми чрез прилагане на
иновативни модели и подходи.
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През 2020 г. учени от ИГ-БАН са провели обучение на докторанти и специализанти
по различни теми, като са провели 30 учебни часа в различни школи/обучителни
семинари.
Научният съвет (съгласно чл. 34 на Устава на БАН) ръководи научната дейност на
Института. През отчетната 2020 г., във връзка с кадровото израстване на академичния
състав на ИГ-БАН, в Научния съвет са избрани: две Научни журита (НЖ) за провеждане
на конкурс за заемане на академична длъжност „професор“; едно - за конкурс за
академична длъжност „доцент“; едно - конкурси за академична длъжност „главен
асистент“ и три - за защита на дисертационни трудове за ОНС „доктор“. През годината са
присъдени академичната длъжност „професор“ на доц. д-р Мргарита Георгиева, „доцент“
на гл. ас. д-р Светозар Маджов и академичната длъжност „главен асистент“ на д-р Ели
Павлова-Трайкова. ОНС „доктор“ е присъдена на ас. Лора Кирова, ас. Ели ПавловаТрайкова и Петър Димов.
5. ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА И АНАЛИЗ НА
НЕЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
5.1. Осъществяване на съвместна иновационна дейност с външни организации и
партньори, вкл. поръчана и договорирана с фирми от страната и чужбина
Съгласно Работна класификация на приложните изследвания с иновационен
характер на Единния център за иновации - БАН, в изследователския план на ИГ-БАН за
2020 г. са включени основно проекти в изследователска фаза (Research) (iR) и
експериментални изследвания (Development) (iD3).
Приложени са иновативни методи и подходи – заснемане на територии с безпилотно
летателно средство за оценка на състоянието на горски територии и наземно
верифициране за идентифициране на биотичните и биотични причинители на повреди в
горските екосистеми. Използване на NDVI индекс за определяне на състоянието на горите
(проф. дн Г. Георгиев и кол., ас. Севдалин Белилов и кол.).
Изготвен е модел за възникването и разпространението на горските пожари чрез
използване на софтуерен продукт софтуера MkBGFire. Горските пожари са едно от
очакваните проявления на затоплянето на климата и голям проблем на
средиземноморските страни. Моделът може да бъде интегриран при оценка на пожарната
опасности и планиране на превантивни мероприятия. (проф. дн Х. Цаков и кол.).
6.

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА

6.1. Осъществяване на съвместна стопанска дейност с външни организации и
партньори (продукция, услуги и др. които не представляват научна дейност на
звеното), вкл. поръчана и договорирана с фирми от страната и чужбина
През отчетния период в ИГ-БАН не е осъществявана съвместна стопанска дейност.
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6.2. Отдаване под наем на помещения и материална база
А. ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ
Институт за гората предоставя под наем свободни площи от сградния фонд в София
и Опитна база по иглолистните гори, Велинград (табл. 3).

I. гр. София:
- Ведомствен имот (барака) с обща площ 50 m2, е отдаден под наем на ЕТ
“Волкохим” с цена 90 евро на месец, използван за производство на лепило.
- Масивна постройка (столова) с обща площ 135 m2, отдадена на „Елементрикс“
ЕООД за 270 евро на месец и консумативни месечни разходи за електроенергия 50 лв.
Стая с площ 12 m2, отдадена на Макра СИМ ООД за 70 лв. на месец.
- Ведомствен имот (барака) с обща площ 20 m2, отдаден на доц. д-р Веселка Гюлева
за 50 лв. на месец, плюс разходи за електроенергия по електромер.
II. гр. Велинград:
- Офис с обща площ 18 m2, нает от “Кодаф ЕООД” с цена 54 евро на месец,
използван за ремонт на апаратура.
- Офисни помещения с площ 49 m2 и месечен наем 147 евро, отдадени на “Арк
Систем ЕМ ООД”.
Таблица 3. Справка за сумите, получени по договори от наеми на недвижими имоти
на Институт за гората през 2020 г.
№

Фирма наемател

1
2
3
4

ЕТ „Волкохим“
Елементрикс ЕООД
Макра СИМ ООД
Доц. д-р В. Гюлева

1
2

Кодаф ЕООД
АРК СИСТЕМ ЕООД
ОБЩО
Превод в БАН-Администрация
ОБЩ БАЛАНС

Площ, m2
I. СОФИЯ
30
135
12
20
II. ВЕЛИНГРАД
18
49
252

Получени суми, лв.

Срок на
договора

1 134,36
6 884,46
470,00
600,00

02.01.2023 г.
01.01.2023 г.
2023
-

1 161,80
3 450,34
13 700,96
8 243,56
5 457,40

31.01.2023 г.
02.01.2024 г.

Общо от наеми (вкл. такса смет и вода, съгласно допълнителните споразумения с
наемателите) са получени 13 700,96 лв., от които 8243,56 лв. (50% от получените за 2020 г.
наеми, плюс старо задължение) са преведени в администрацията на БАН.
Б. РАЗХОДИ ЗА ОБОРУДВАНЕ И РЕМОНТИ
I. OБОРУДВАНЕ
През 2020 г. са закупени 10 климатични системи за Институт за гората и ОБИГ
Велинград в размер на 11 200,00 лв.
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II. РЕМОНТИ
Извършен е ремонт на климатичната система в Химична лаборатория на стойност
260,00 лв.

№
1
2

Таблица 4. Разходи за оборудване и ремонти
Разход
Стойност, лв.
I. ОБОРУДВАНЕ
Климатични системи
11 200,00
II. РЕМОНТИ
Ремонт на климатик
260,00
ОБЩО
11 460,00

Общо за оборудване и аварийни ремонти през 2020 г. в Институт за гората са
изразходвани 11 460, 00 лв.
6.3. Сведения за друга стопанска дейност
През 2020 г. в ИГ-БАН не е осъществявана друга стопанска дейност.
7. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИНСТИТУТ ЗА
ГОРАТА ЗА 2020 г.
Получените средства през 2020 г. са разпределени както следва:
Получени приходи, свързани с научни проекти
90 606 лв.
- по договори с държавни предприятия към МЗХГ

8 500 лв.

- по договори с ИАОС

41 513 лв.

- от други организации

40 593 лв.

Приходи от наеми

13 721 лв.

Поучени средства по програма „Еразъм+“

14 849 лв.

Приходи от прод. брак. оборудване
Бюджетна субсидия
Вътрешни трансфери от БАН за допълнителни стипендии,
по програма „Млади учени“ и други
Вътр. трансфери от БАН за изпълнение на споразумение по
програма „Околна среда“
Трансфери от МОН/Фонд НИ, НАИМ – БАН и други
Трансфери от МЗХ за изпълнение на проект по програма
ИНТЕРРЕГ V-A Сърбия - България
Разходи:

852 лв.
1 065 038 лв.
31 832 лв.
20 662 лв.
184 382 лв.
21 877 лв.
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За заплати и възнаграждения

833 131 лв.

За обезщетения по чл.222, 224 и 225 от КТ

13 785 лв.

Възнаграждения по извънтр. правоотн.

40 158 лв.

Допълн. възнаграждения за изп. научни проекти

147 841 лв.

ДОО, ДЗПО и здр.осигуряване за сметка на работодателя

183 642 лв.

За стипендии

48 272 лв.

Данък сгради и такси смет

13 238 лв.

Вода, горива и енергия

29 517 лв.

Материали

25 590 лв.

За външни услуги

56 032 лв.

Командировки в страната

35 369 лв.

Командировки в чужбина

4 742 лв.

Застраховки, банкови такси

153 лв.

Други / посрещане на чужд. учени/

601 лв.

Членски внос в межд. научни организации

1 099 лв.

Закупено компютърно оборудване

8 892 лв.

Закупено друго оборудване

17 934 лв.

Закупен стоп. инвентар

11 200 лв.

Общо разходи

1 471 196 лв.

Възстановени са неизразходваните средства (в размер на 3024 лв.) по научен
проект, отчетен през 2020 г. на ФНИ. От общо получените приходи от отдадените под
наем имоти към Партида Развитие на БАН са преведени 8244 лв.
Наличните парични средства на Института за гората в СЕБРА към 31.12.2020 г.:
595 581 лв. Левовата равностойност на наличните парични средства по валутните банкови
сметки на Института за гората към 31.12.2020 г. е: 99 734 лв.
8. ИЗДАТЕЛСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА
Звеното за издателска и информационна дейност осъществява издаване на две
научни списания в областта на горското стопнство и екология на горските екосистеми:
„Наука за гората“ и „Silva Balсanica“, а също поддържа информационният интернет сайт и
специализираната научна библиотека на ИГ-БАН.
През 2020 г. са отпечатани кн. 1 и 2 за 2020 г. на сп. „Наука за гората“ и едно
Специаллно издани във връзка с публикуване на материали от проведена Научноприложна конференция „60 години Лесозащитни станции в България“. Публикувани са
кн. 21(1), 21(2) и 21(3) на сп. „Silva Balcanica“ за 2020 г. Всички излезли от печат статии и
за двете списания се качвани в пълен размер на следните линкове
https://naukazagorata.wordpress.com/
https://silvabalcanica.pensoft.net/). Отпечатването на
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списание „Silva Balcanica“ през 2020 г. е финансирано по проект, спечелен в конкурс
„Българска научна периодика - 2019“ за отпечатване на 3 книжки на списанието.
През отчетната 2020 г. са подготвени проектни предложения в конкурс „Българска
научна периодика - 2020 г.“ на ФНИ за финансиране на сп. „Наука за гората“ и „Silva
Balсanica“, които бяха одобрени. През годината в сп. Silva Balсanica са публикували
чужди автори от Гърция, Турция, Северна Македония, Румъния, Австралия, Индонезия,
както и статии от институти и университети в България, а в сп. Наука за гората –
предимно пубикации от български автори и в съавторство с партньори от Русия.
Списанията се реферират в следните сайтове: Web of Science, BIOSIS Biological
Abstracts - ISI Web of Knowledge CAB International, EBSCO, ВИНИТИ Реферативен
журнал и др.
Информационният център, освен редактирането и предпечатната подготовка на
материалите за списанията, оказва помощ на млади учени и докторанти при подготовка на
статии и дисертации.
Важна съставна част на информационния център е специализираната библиотека
на Институт за гората - БАН. През отчетната 2020 г., в библиотеката на Институт за
гората са регистрирани 89 читатели. От тях 40 са от Институт за гората, 43 – външни. През
годината фондът на библиотеката се е увеличил с 66 библиотечни единици – 3 книги, 61
периодични и 2 специализирани издания. Извършена е инвентаризация на 20% от фонда
на библиотеката, като са отчислени 5 тома периодика на стойност 2,78 лв., които са
липсващи и загубени от читатели. Общият фонд на библиотеката е 41 448 тома, от тях
18 758 са книги, 21 717 периодични издания и 973 – специализирани видове. Извършени
са абонаменти към бази данни, в които са публикувани електронни издания на списанията.
Осъществен е национален абонамент на Science Direct – пълнотекстова база данни, която
съдържа над 2500 заглавия и над 20 000 книги от областите: физически и инженерни
науки, науки за земята, селскостопански науки, биология, биохимия, генетика,
молекулярна биология, науки за околната среда, микробиология и др., както и Scopus –
най-голямата реферативна и цитатна база от данни. През 2020 г. продължава работа по
онлайн каталога на БАН и ретроспективно вкарване на книги в ALEPH. От месец януари
до месец декември са качени на сървара на БАН 793 заглавия. За нуждите на
специалистите от ИГ-БАН е предложен годишен абонамент на следните бази данни:
Science Direct, WEB of Knowledge и CAB Direct. Достъпът до онлайн ресурсите е
възможен от всеки адрес от мрежовото пространство на БАН.
За подобряването на работата и информационната дейност в библиотеката при ИГБАН е извършено модернизиране на техническото оборудване като е закупено
мултифункционално устройство за нуждите на посетителите, с което се улеснява
информационната дейност на бибилотеката.
9.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАУЧНИЯ СЪВЕТ НА ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА

Настоящият състав на Научния съвет на Институт за гората - БАН е избран от Общо
събрание на учените през 2017 г. (ПРОТОКОЛ № 2/28.02.2017 г.), а ръководството на НС
– на заседание на Научния съвет (ПРОТОКОЛ №4/20.03.2017 г.). Научният съвет се
състои от 17 членове, както следва: 7 учени с академична длъжност „професор” и 10 – с
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академична длъжност „доцент”. Сред членовене 5 имат научна степен „доктор на
науките”, а останалите 12 – образователна и научна степен „доктор”. Избран е един
представител на младите учени, който има съвещателен глас.
Към 31.12.2020 г., 16 членове на Научния съвет на Институт за гората са на основна
месторабота в ИГ-БАН, 1 – с месторабота в МОСВ. Председател на НС на ИГ-БАН е
проф. дн Георги Георгиев, заместник-председател – доц. д-р Ивайло Величков, а секретар
– доц. д-р Александър Делков (табл. 3).
През 2020 г. са проведени общо 10 заседания на Научния съвет на ИГ-БАН.
Списъчният състав на НС към 31.12.2020 г. е 17 хабилитирани учени и един представител
на младите учени със съвещателен глас.
Таблица 3. Списък на членовете на Научния съвет на Институт за гората - БАН
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Научна степен, звание, име
проф. дсн Георги Цветков Георгиев
Председател
доц. д-р Ивайло Величков Величков
Заместник председател
доц. д-р Александър Недялков Делков
Секретар
чл. кор. дсн Пламен Борисов Мирчев
проф. дсн Иван Ценов Маринов
проф. дсн Христо Иванов Цаков
проф. д-р Мария Грозева Соколовска
проф. дтн Сотир Петров Глушков
проф. д-р Миглена Кирчева Жиянски
проф. д-р Маргарита Илиева Георгиева
доц. д-р Веселка Атанасова Гюлева
доц. д-р Емил Борисов Попов
доц. д-р Груд Диков Попов
доц. д-р Ивайло Недялков Цветков
доц. д-р Мария Тодорова Стоянова
доц. д-р Татяна Василева Станкова
доц. д-р Емилия Георгиева Велизарова
гл. ас. д-р Гергана Заемджикова съвещателен глас

Месторабота
Институт за гората - БАН
Институт за гората - БАН
Институт за гората - БАН
Институт за гората - БАН
Институт за гората - БАН
Институт за гората - БАН
Институт за гората - БАН
Институт за гората - БАН
Институт за гората - БАН
Институт за гората - БАН
Институт за гората - БАН
Институт за гората - БАН
Институт за гората - БАН
Институт за гората - БАН
Институт за гората - БАН
Институт за гората - БАН
МОСВ
Институт за гората - БАН

ЩАТЕН СЪСТАВ
Към 31.12.2020 г. в Институт за гората – БАН работят 63 служители (31 от тях са
жени), които според данните от отдел „Човешки ресурси“ са разпределени както следва:
хабилитирани учени 18 и 15 нехабилитирани учени. Специалистите с висше образование
са 17, със средно професионално и друго обрзование 10. От общо 33 души научен
персонал, 30 притежават образователната и научна степен “доктор”, а 3 са “доктори на
науките”. Разпределението на учените по квалификация (академични длъжности) е както
следва: 5 професора, 13 доцента, 10 гл. асистента и 5 асистента. През 2020 г. има 2-ма
новоназначени учени – асистенти и 1 млад учени.
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През 2020 г. са присъдени 4 академични длъжности по ЗРАСРБ: две „професор“,
един „доцент“ и един „главен асистент”, и три образователни и научни степени “доктор”.
Възрастовата структура на хабилитираните и нехабилитираните учени е както
следва: до 30 г. - 4; от 31 до 40 г. - 9; от 41 до 50 г. - 17; от 51 до 60 г. - 12 и над 61 - 22.
10.

КОПИЕ ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РАБОТАТА НА ИНСТИТУТА ЗА ГОРАТА И
ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Правилникът за дейността и вътрешния трудов ред в Института за гората е поместен
на сайта на института (http://www.fri.bas.bg).
Подготвен, изработен и приет е Етичен кодекс на служителите в ИГ-БАН. Допълнен
и изменен е Правилникът за академично развитие в Институт за гората във връзка с
промени в ПЗРАСРБ.
Допълнена е базата данни за ИГ-БАН в регистъра на Национален център за
информация и документация (НАЦИД).
11.

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ В ОТЧЕТА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО
СЪКРАЩЕНИЯ
ДГС
ДЛС
ЕБР
ЗРАСРБ
ИАОС
ИАГ
ИБЕИ
ИГ
ИПАЗР
ИФРГ
ЛТУ
МЗХГ
МОСВ
НАОА
НЕК
НИГГГ
НПНМ
НСЗ
НСЗР
НП
НС
ОНС
„Доктор“
РДГ
РИОСВ
РП

Държавно горско стопанство
Държавно ловно стопанство
Mеждуакадемични договори и споразумения
Закон за развитие на академичния състав в РБългария
Изпълнителна агенция по околна среда
Изпълнителна агенция по горите
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания
Институт за гората
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията
Институт по физиология на растенията и генетика
Лесотехнически университет
Министерство на земеделието, храните и горите
Министерство на околната среда и водите
Национална агенция по оценка и акредитация
Научна експертна комисия
Национален институт по геофизика, геодезия и география
Национален прирдонаучен музей
Научно структурно звено
Национална служба за растителна защита
Национален парк
Научен съвет
Образователна и научна степен „Доктор“
Регионална дирекция по горите
Регионална инспекция по околна среда и водите
Рамкова програма
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СЛРБ
СУ
СУБ
УАСГ
ФНИ
ФНТС/НТС
ХТМУ
ЮЗДП
ЮЦДП
COST
ICP
IF
IUFRO
NDVI
SJR

Съюз на ловците и риболовците в България
Софийски университет
Съюз на учените в България
Университет по архитектура, строителство и геодезия
Фонд „Научни изследвания“
Федерацията на научно-техническите съюзи
Химико-технологичен и металургичен университет
Югозападно държавно предприятие
Южноцентрално държавно предприятие
European Cooperation in Science and Technology
International Co-operative Programme
импакт фактор
International Union of Forest Research Organizations
Normalized Difference Vegetation Index
импакт ранг

